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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4614
           Rekabet Kurulu üyesi Kenan Türk’ün, üyeliğinin kalan süresi için görev yapmak üzere
İkinci Başkan olarak görevlendirilmesi; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun
22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 Ö. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                             Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             F. ŞAHİN                                                    B. YILDIRIM
                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Mayıs 2013
PERŞEMBE

Sayı : 28642



ATAMA KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4699

           Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen

görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 2/5/2013 tarihli ve 11664 sayılı yazısı üzerine,

10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Kontenjan: İlgili birimlerce bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkânları
ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınarak atama yapılmak üzere Kurulca belirlenen ve her
yıl güncellenerek ilan edilen birim, unvan ve belirli bir hizmet için Bakanlıkça yapılan görev-
lendirme bazında personel ihtiyacı planlamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son
cümlesi ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

“Beşinci bölge hizmetinin iki yılını dolduranlar, hizmet gerekleri ve talepleri halinde, bu hizmet
bölgesinin kalan çalışma süresi daha sonra tamamlattırılmak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine
atanabilirler.”

“Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen du-
rumlar ile Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görev-
lendirilenler hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması esastır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştir-
meye tabi tutulan personelin ayrılışları, çalışma sürelerini dolduracakları tarih beklenilmeksizin
sağlanır.”

“(2) Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak gö-
revlendirilenlerin atamalarında, görevden uzakta iken bölge hizmet süresini dolduran personelin
göreve iadesini müteakip atanmasında, 12, 14, 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci ve
üçüncü fıkralarına göre yapılan atamalarda ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi ça-
lışma süresini dolduranların atamalarında, yer değiştirme dönemi beklenilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri
kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci
hizmet bölgesine yapılır. Bu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olması veya bu
bölgede söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları başarı pua-
nı ve ihtiyaca göre sırasıyla çalışma süresini doldurmadıkları daha üst hizmet bölgelerine ya-
pılır. Üst hizmet bölgelerine atanma hakkı doğanların daha alt hizmet bölgelerine atanma ta-
lepleri gözönünde bulundurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlerde görev yapan personel, görevli bulunduğu hizmet

bölgesi içinde kalmak kaydıyla ve tercihleri de alınarak, anılan fıkra hükümleri çerçevesinde
yer değiştirme döneminde Kurul tarafından başka hizmet alanlarına atanırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Üçüncü Hizmet Bölgesi (5 Yıl) kıs-

mının sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Dördüncü Hizmet Bölgesi (4 Yıl)
kısmının sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Beşinci Hizmet Bölgesi (3 Yıl)
kısmının sonuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI 
VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER İLE İHTİYAÇ FAZLASI, EKONOMİK 

ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ, HURDA TAŞIT VE İŞ 
MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi mer-

kez ve taşra üniteleri ambarlarında kayıtlı olarak bulunan ihtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç
dışı (kullanılamaz) malzeme, taşıt ve iş makinesi yedek parçaları ile ihtiyaç fazlası, ekonomik
ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ve iş makinelerinin saptanması, sınıflandırılması, transferi
veya satışı sureti ile değerlendirilmesi işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/7/2012 28346
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Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu,  9/8/1983

tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edi-

lebilmesine ilişkin teknik yeterliliği,
b) Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mü-

kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi
hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yenileştirildikleri tak-
dirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini,

c) Hurda taşıt ve iş makineleri: Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hü-
kümleri doğrultusunda hurda olarak tefrik edilen ve hurda işlemine tabi tutulan onarımla ye-
nilenseler bile tekrar tescili yapılamayan taşıt ve iş makinelerini,

ç) İhtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme: Normal hizmet süresini doldurarak servis dışı
bırakılan veya herhangi bir nedenle yeniden hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve
onarımla dahi kullanılmasına imkân bulunmayan bozulmuş, hasarlanmış, yıpranmış veya es-
kimiş her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçalarını,

d) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme: Motorlu ve motorsuz inşaat makineleri, traktörler,
her cins taşıtlar ve diğer çeşitli makinelerle bunların türlerindeki motor ve diğer aksesuara ait
olan fakat kullanıldığı makinelerin servis harici tutulması veya satışı nedenleriyle kullanma
yeri kalmayan ve diğer çalışan makinelerde de kullanılmayan, çalışan makinelere ait olmakla
beraber en az beş yıl hiç kullanılmamış bulunan ve ait oldukları makinelerin ömürleri boyunca
da kullanılması ihtimali olmayan yedek parça ve malzemelerle, stokta bekleme müddeti dola-
yısıyla kullanılamayacak duruma gelmesi ihtimali olan iç ve dış lastik, akümülatör gibi mal-
zemelerle, kullanılma yeri kalmayan her çeşit inşaat malzemesi, demirbaş malzeme, takım ve
avadanlıklardan, yeni ve kullanılabilir durumda olanları,

e) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makinesi: Bulunduğu ünite tarafından, hizmetine ihtiyaç
duyulmayan ve diğer ünitelerce değerlendirilme imkanı bulunan atıl durumdaki her türlü taşıt
ve iş makinelerini,

f) Merkez: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
g) Onay mercii/satış yetkilisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi satış yetki ve so-

rumluluğuna sahip kişi veya kurulları,
ğ) Ömrünü tamamlamış araç: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun aracı,
h) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
ı) Ünite: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine bağlı Merkez ve taşra teşkilatında

yer alan müstakil birimleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tespit ve Değer Takdir Komisyonları

Tespit ve değer takdir komisyonlarının kuruluşu
MADDE 4 – (1) Komisyonların kuruluşunda dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtil-

miştir:
a) İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme tespit ve değer takdir

komisyonu Merkezde; malzemenin ait olduğu daire başkanlığı veya müstakil müdürlüklerce
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görevlendirilecek biri başkan olmak üzere üç, Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir ve Ticaret
Dairesi Başkanlığından bir olmak üzere beş üyeden oluşur. Taşra ünitelerinde ise; ünite ami-
rince görevlendirilecek biri komisyon başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Üyeler aşağıdaki
özellikleri taşır:

1) Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, malzemeleri tanımaları ve nerelerde kulla-
nılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi ol-
maları gerekir.

2) Görevlendirilecek üyelerden birinin mühendis olması zorunludur. Mühendis elemanı
bulunmayan ünitelerde tekniker veya teknisyen görevlendirilebilir.

b) İhtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri tespit komisyonu Merkezde; taşıt ve iş makine-
sinin ait olduğu daire başkanlığı veya müstakil müdürlüklerce görevlendirilecek iki, Mali İşler
Dairesi Başkanlığından bir ve Ticaret Dairesi Başkanlığından biri başkan biri üye olmak üzere
beş üyeden oluşur. Taşra ünitelerinde ise; ünite amirince görevlendirilecek biri komisyon baş-
kanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Üyeler aşağıdaki özellikleri taşır:

1) Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, malzemeleri tanımaları ve nerelerde kulla-
nılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi ol-
maları gerekir.

2) Görevlendirilecek üyelerden birinin mühendis olması gerekir. Mühendis elemanı bu-
lunmayan ünitelerde tekniker veya teknisyen görevlendirilebilir.

c) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıtlar tespit ve değer takdir komisyonu;
Kurumun yetkili bir personeli ile Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerince görevlendirilecek bir makine uzmanı ve taşıtın tescil
edildiği il sınırları içerisindeki trafik şube müdürlüğünün görevlendireceği trafik komiseri veya
memurunun katılımıyla oluşan üç kişiden teşekkül eder. Komisyonda görevlendirilecek üye-
lerin, taşıtın nerelerde kullanılabileceği ve ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fi-
yatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

ç) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda iş makineleri tespit ve değer takdir komis-
yonu Merkezde; iş makinesinin ait olduğu daire başkanlığı veya müstakil müdürlüklerce, taşra
ünitelerinde ise;  ünite amirince görevlendirilecek biri başkan dört üyenin; biri makine mühen-
disi, biri muhasebe biriminden,  ikisi de ilgili personelin, iş makinesinin ait olduğu ünitenin
teklifi üzerine, taşıtın tescil edildiği il sınırları içerisindeki Karayolları Genel Müdürlüğü veya
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerince görevlendirilecek bir makine
uzmanının veya varsa illerdeki defterdarlıklarda mevcut kadrolu bir makine mühendisinin ka-
tılımlarıyla oluşur. Komisyonda görevlendirilecek üyelerin, iş makinesinin nerelerde kullanı-
labileceği ve ne şekilde değerlendirilebileceği ile piyasa rayiç fiyatları hakkında bilgi sahibi
olmaları gerekir.

Tespit şekli
MADDE 5 – (1) İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme, taşıt

ve iş makinesi yedek parçaları ile ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda
taşıt ve iş makinelerinin tespiti ve değer takdiri aşağıda belirtilen usullere göre yapılır:

a) Malzemeler: Taşıt ve iş makineleri ile taşıt ve iş makinelerine ait yedek parçalar dı-
şında kalan ihtiyaç fazlası malzemelerin tespiti ve değer takdiri EK-1’de belirtilen tutanakta;
malzemelerin kodu, adı ve karakteristiği, miktarı, ait olduğu yıl belirtilerek ambar muhasebe
birim fiyatı, takdiri kıymet bedeli, fiili durumunun “yeni kullanılmamış”, “kullanılmış sağlam”,
“onarımla kullanılabilir” olduğu ve bulunduğu yer belirtilerek tespit ve değer takdir komis-
yonlarınca yapılır.

b) Yedek parçalar: Taşıt ve iş makinelerine ait ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parçaların
tespiti ve değer takdiri EK-2’de belirtilen tutanakta; yedek parçaların kodu, ait olduğu taşıt
veya iş makinesinin markası, tipi ve modeli, adı ve karakteristiği, miktarı, ambar muhasebe
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birim fiyatı ait olduğu yıl belirtilerek takdiri kıymet bedeli, fiili durumunun “yeni kullanılma-
mış”, “kullanılmış sağlam”, “onarımla kullanılabilir” olduğu ve bulunduğu yer belirtilerek tes-
pit ve değer takdir komisyonlarınca yapılır.

(2) İhtiyaç dışı (kullanılamaz) durumda bulunan malzemeler ile taşıt ve iş makinelerine
ait yedek parçaların tespiti EK-3’te belirtilen tutanakta; malzeme veya yedek parçaların kodu,
adı ve karakteristiği, miktarı, takdiri kıymet bedeli ve bulunduğu yer belirtilerek tespit ve değer
takdir komisyonlarınca yapılır.

(3) Bulunduğu ünite tarafından, hizmetine ihtiyaç duyulmayan ihtiyaç fazlası taşıt ve
iş makinelerinin tespiti EK-4’te belirtilen tutanakta; taşıt ve/veya iş makinesinin plaka ve kod
numarası, cinsi, markası, modeli, motor numarası, şasi numarası, ambar birim fiyatı, fiili du-
rumunun “yeni kullanılmamış”, “kullanılmış sağlam”, “onarımla kullanılabilir” olduğu ve bu-
lunduğu yer belirtilerek tespit ve değer takdir komisyonlarınca yapılır.

(4) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin tespiti, standart
form makine-taşıt ihraç tutanağına EK-5, ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar için EK-5/a,
ekonomik ömrünü doldurmuş iş makineleri için EK-5/b, hurda taşıtlar için EK-5/c, hurda iş
makineleri için EK-5/d, örnek form makine-taşıt ihraç tutanağı esas alınarak tespit ve değer
takdir komisyonlarınca yapılır.

Değer takdir şekli
MADDE 6 – (1) Malzemelerin değer takdiri; malzemelerin cinsi, satış üstünlüğü, hazır

durumu, piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek yapılır. Ambar birim fiyatı tutanaklara yazı-
lırken, birim fiyatının hangi yıla ait olduğu belirtilir.

(2) Taşıt ve iş makinelerinin değer takdiri; taşıtın veya iş makinesinin hali hazır durumu
ve piyasa rayici göz önüne alınarak yapılır.

(3) Teknolojisi, dizaynı, işlevi ve özelliği açısından farklılık arz eden malzemeler, taşıt
ve iş makineleri ile yedek parçaların değer takdiri; malzeme, taşıt ve iş makineleri ile yedek
parçaların bulunduğu ünite tarafından genel müdürlük makamından alınacak olur ile TEİAŞ
bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir. Kurulacak komisyon en az beş üyeden
oluşur. Komisyon başkanlığını ilgili ünite müdürü yapar. Komisyon üyeleri ise ilgili üniteden
ihtisas sahibi biri müdür üç üye, Ticaret Dairesi Başkanlığından bir üye, Mali İşler Dairesi Baş-
kanlığından bir müdürden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derleme ve Değerlendirme

Tutanakların Ticaret Dairesi Başkanlığına gönderilmesi
MADDE 7 – (1) Merkez ve taşra üniteleri bu Yönetmeliğin ikinci bölümü çerçevesinde

düzenlenen tutanakları en geç her yılın ocak ayı sonuna kadar Ticaret Dairesi Başkanlığına
gönderir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra Merkezde yapılması
gereken işlemler Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

Tutanakların birleştirilmesi
MADDE 8 – (1) Ticaret Dairesi Başkanlığı; Merkez ve taşra ünitelerinden gelen tuta-

nakları, içeriğine göre derleyip düzenleyerek ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, taşıt ve iş
makinelerine ait yedek parçalar ile ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerine ait tüm bilgileri liste
haline getirerek her yılın en geç mart ayı sonuna kadar TEİAŞ’ın internet sitesinde yayımla-
masını sağlar.

İnternet sitesinde yayımlanan malzemelerin incelenmesi ve malzeme talep şekli
MADDE 9 – (1) Merkez ve taşra üniteleri; TEİAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan lis-

telerdeki malzemeleri yerinde görüp tetkikini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan malzemelerle il-
gili tahsis taleplerini her yılın nisan ayının sonuna kadar Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirir.
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Üniteler arası tahsis işleminin kesinleşmesi
MADDE 10 – (1) Ticaret Dairesi Başkanlığı; üniteler arası tahsis taleplerini değerlen-

dirmeye tabi tutarak tahsis talimatını, malzemenin bulunduğu ünite ile talepte bulunan üniteye
yazılı olarak her yılın mayıs ayının sonuna kadar bildirerek tahsis işlemini kesinleştirir. Tahsisi
kesinleşen malzemenin muhasebeleştirilmesi ambar birim fiyatı üzerinden, yoksa takdiri kıymet
bedeli üzerinden yapılır. Malzeme tahsisi yapılan ünite haziran ayının sonuna kadar tahsisi ya-
pılan malzemeyi teslim alması gerekir. Ancak zorunlu nedenlerle olabilecek gecikmeler ilgili
ünitece Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirildiği takdirde teslim alma süresi talep doğrultusunda
uzatılabilir. İlgili ünitelerin, tahsise konu malzemelere ait ikmal işlemleri tamamlandıktan sonra
teslim-tesellüm evraklarının birer suretini Ticaret Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satış

Satış müsaadesi alınması ve uygulama esasları
MADDE 11 – (1) İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme ve

yedek parça listelerinin Ticaret Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satış Müdürlüğünce derlenip dü-
zenlenmesi sonrasında oluşturulan TEİAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan listede yer alan
malzemeler ile yedek parçalardan, iç transferlerle değerlendirilenler ve ileride kullanılabileceği
tahmin edilerek, satışı uygun görülmeyenler düşüldükten sonra geri kalan malzemeler ile yedek
parçalar Ticaret Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satış Müdürlüğünce yeniden derlenip liste haline
getirilir. Satışa esas teşkil edecek liste son bir kez daha incelenmek üzere ilgili daire başkanlı-
ğına gönderilir ve satışa esas nihai listelerin gönderilmesi istenir. İnceleme sonucu yeni ihtiyaç
fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parça ile ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme ve yedek
parça  listeleri oluşturulur. İhtiyaç fazlası (ölü stok) ve ihtiyaç dışı (kullanılamaz) malzeme ve
yedek parçalar ile ilgili özel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Satışına karar verilen malzemeler ve yedek parçalar, İkmal ve Satış Müdürlüğünce
en geç haziran ayının sonuna kadar malzeme ve yedek parçaların bulunduğu ünitelere gönde-
rilir. İlgili üniteler, söz konusu malzeme ve yedek parçalardan yetki limitlerine kadar olanlar
için olur vererek, yetki limitlerini aşanlar için ise genel müdürlük makamından olur alarak
14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Ge-
nel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili di-
ğer mevzuat hükümleri doğrultusunda satışlarını gerçekleştirir. Söz konusu malzeme ve yedek
parçalardan TEİAŞ merkezinde bulunanların satışı, Ticaret Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satış
Müdürlüğünce,  taşra ünitelerinde bulunanların satışı ise yetki limitleri dahilinde ilgili işletme
müdürlükleri ve grup müdürlüklerince gerçekleştirilecek olup yetki limitleri üzerindekiler için
ise genel müdürlük makamından olur alınarak gerçekleştirilir.

b) Merkez ve taşra ünitelerinde ihtiyaç dışı (kullanılamaz) durumda bulunan malzeme
ve yedek parçalar İkmal ve Satış Müdürlüğünce en geç haziran ayının sonuna kadar malzeme
ve yedek parçaların bulunduğu ünitelere gönderilir. İlgili üniteler, söz konusu malzeme ve ye-
dek parçalar için yetki limitleri dahilinde; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yö-
netimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Li-
sanslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda satış işlemini
gerçekleştirir. Teslim ve tesellümün sonuçlanmasının sonrasında satışı yapan ilgili ünitece
fatura kesilir. Bilgi ve belgeler ile kesilen fatura suretlerinin istatistiki bilgi bakımından Ticaret
Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekir. Merkez ve taşra üniteleri satılacak malzeme ve ye-
dek parçalardaki uygulamalarını  her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen yetki limitleri çerçe-
vesinde yaparlar. Yetki limitleri aşılması halinde genel müdürlükten olur alınır.
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(2) Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve/veya iş makineleri için Ticaret
Dairesi Başkanlığı İkmal ve Satış Müdürlüğü, teşekkülümüze yurt dışından ihtiyaç dışı mal-
zeme programı yardımından veya hibe olarak temin edilen taşıt ve iş makineleri için ilgili ku-
rumlardan olur alıp ilgili ünitelere gönderir. İlgili üniteler, söz konusu taşıt ve iş makineleri ile
satışı istenilen diğer taşıt ve iş makinelerinin satış yoluyla değerlendirilebilmesi için gerekli
bilgi ve belgeleri en geç haziran ayının sonuna kadar İkmal ve Satış Müdürlüğüne intikal ettirir.
İkmal ve Satış Müdürlüğü ise ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıt ve iş makinelerinin
satış yoluyla değerlendirilmesi için makine-taşıt ihraç tutanağına binaen düzenlenen form lis-
tenin Genel Müdürlükçe imzalanmış hali ile Yönetim Kurulu kararını, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığına göndererek alınan oluru ilgili ünitelere ulaştırır. İlgili üniteler, Ticaret Dai-
resi Başkanlığınca kendilerine gönderilen bu belgelerle trafikten çekme belgesi veya hurda
belgesi alıp taşıtın trafik ve vergi dairesi kayıtlarından düşürülmesini sağlamakla ve buna ilişkin
belgeleri Ticaret Dairesi Başkanlığına iletmekle yükümlüdürler.

(3) TEİAŞ tarafından kullanılması düşünülmeyen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin
40 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan taşıt ve iş ma-
kinelerinden satış sonrasında alıcı tarafından yapılacak onarımla yenileştirilmesi ve tekrar trafik
tescili yapılabilmesi mümkün olabileceklerin ilgili ünitesince yetki limitleri dahilinde piyasaya
satışı yapılır.

(4) Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine giren
araçlar için aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili ünitesince satışları gerçekleştirilir.

(5) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi hükümlerine göre hurda olarak
tefrik edilen ancak Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına
girmeyen taşıt ve iş makineleri ise; ilgili ünite tarafından Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönet-
meliğine göre geçici olarak depolanır ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre satış işlemi
yapılır.

(6) İhaleyi alan firma; ihale sonucunun kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde no-
terden resmî satış işlemini yaptırır. Resmî satış işlemi yapılmadan ve bedeli tahsil edilmeden
araç teslim edilemez.

(7) Satış işlemi yapıldıktan sonra; teslim ve tesellüm senedi, tutanak, kantar kartelası,
fatura ve benzeri bilgi ve belge suretleri istatistiki bilgi bakımından Ticaret Dairesi Başkanlığına
gönderilir.

Satışın duyurulması
MADDE 12 – (1) İlgili ünite; yetki limitlerine göre verecekleri gerekli onaya müteakip

satışına karar verilen malzeme, yedek parça ile taşıt ve iş makinelerinin satışını tespit ve değer
takdir  komisyonunca belirlenen  tahmini bedeline  göre  Resmî Gazete ve yerel gazete ile TEİAŞ
internet sitesinde, tahmini bedelin çok düşük olması ve ilan bedelinin de bu bedeli aşması du-
rumunda ise belediye hoparlöründen  ilan edilmek suretiyle duyurur.

Satış komisyonunun kuruluşu
MADDE 13 – (1) Bulunduğu yere göre satış komisyonları aşağıdaki şekilde kurulur:
a) TEİAŞ Merkez ünitelerinde satış komisyonu; Ticaret Dairesi Başkanlığından biri

Başkan olmak üzere iki, ilgili üniteden iki ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından bir üye  olmak
üzere toplam beş üyeden yetki limitine göre Ticaret Dairesi Başkanlığı veya genel müdürlük
makam onayı ile oluşur.

b) Taşra  ünitelerinde satış komisyonu; biri başkan, biri muhasebe biriminden, biri de
satınalma biriminden olmak üzere satışın onay merciinin belirleyeceği ve uygun görev ünvan-
larındaki iki üye olmak üzere toplam beş üyeden ilgili işletme müdürü veya grup müdürünün
onayı ile oluşur. Yetki limitinin aşılması halinde yetkiyi veren merciiden yetki alınarak komis-
yon oluşturulur.
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Komisyon üyelerinin görev ve yetkileri
MADDE 14 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Satışı yapılacak malzemeler ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş, hur-

da taşıt ve iş makineleri ile ömrünü tamamlamış araçları yerinde görüp incelemek.
b) Yeterli duyurunun yapılıp yapılmadığını incelemek.
c) Seçilen satış şekline göre prosedürünü uygulamak.
ç) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp de-

ğerlendirmek.
d) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış

işleminin iptalini onay merciine teklif etmek.
e) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde geçici satış kararını vermek.
f) Geçici satış kararı ve karara esas olan belgeleri kesin satış kararının alınması için

onay merciine göndermek.
Satış şekilleri
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren malzemeler ve yedek parçalar ile

ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ile iş makinelerinin satış şekilleri aşağıda belirtil-
miştir:

a) Açık satış usulü;
1) Açık satış usulü ile yapılan satış işlemlerinde temin edilen ve huzurda açılan kapalı

zarf teklif fiyatı ve şartlarıyla satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlen-
mesi halinde açık artırmaya gidilir.

2) Açık artırma; satış konusu malzemeler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş
makineleri için fiyat teklifinde bulunan firmalar arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fi-
yatın belli olması üzerine en uygun teklifte bulunana satışıdır.

3) Açık artırmada; tekliflerin üç yada fazla olması halinde bu satış usulü ile yapılan
ihalelerden bir gün sonra aynı saatte kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalardan, fiyatı en
yüksek üç firmaya duyuru yapılarak çağrılır ve en yüksek fiyat üzerinden en az üç tur açık ar-
tırma yapılır. Komisyon, açık artırma turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi
alır ve satışı sonuçlandırır. Açık artırma yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı im-
zalayarak mahalli terk eder.

4) Açık artırma; satışın üçten az teklif gelmesi nedeniyle iptal edilip satışın ikinci kez
yapılması ve yine üçten az teklif gelmesi halinde tekliflerin üç olmasına bakılmaksızın yukarıda
belirlenen yöntemle firmalar çağrılarak açık artırma işlemi gerçekleştirilir.

5) Açık artırmalarda, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler
arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, artırmanın doğ-
ruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler
komisyon kararı ile açık artırma yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit
edilir.

b) Belli istekliler arasında satış usulü;
1) Satış konusu malların satışı; teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali yeterlilikleri

Teşekkülce kabul edilmiş ve en uygun bedelle satın alabilecek alıcıların belirlenebildiği hal-
lerde, satış birimlerince bu firmalardan teklif istemek suretiyle gerçekleştirilebilir. Teklif iste-
necek istekli sayısının en az üç olması ve tekliflerin kapalı alınması esastır.

2) Belli istekliler arasında satış usulü ile yapılan satış işlemlerinde temin edilen ve hu-
zurda açılan kapalı zarf teklif fiyatı ve şartlarıyla satışın sonuçlandırılamayacağının satış ko-
misyonunca belirlenmesi halinde açık artırmaya gidilir.
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c) Pazarlıkla satış usulü;
1) Tahmini bedeli 4/11/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca belirlenen miktara kadar olan satışlar, pazarlıkla
satış suretiyle yapılabilir.

2) Pazarlık usulü ile yapılacak satışlarda teklif alınması belli bir şekle bağlı olmayıp,
satış komisyonunca satışın nitelik ve gereğine göre birden fazla teklif sahibinden yazılı ve/veya
sözlü teklif almak ve geçici teminat alınması şartı ile satışa başlanabilir.

3) Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleriyle ayrı ayrı yapılır. Her bir teklif sahibi ile birden
fazla pazarlık görüşmesi yapılabileceği gibi ihalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüş-
melerinin müştereken yapılmasına komisyonca karar verilebilir.

4) Pazarlık görüşmelerinde ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete engel
teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pa-
zarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni
esaslar belirlenebilir.

5) Görüşmeler satış komisyonu tarafından tutanağa geçirilerek komisyon üyeleri ve
teklif sahiplerince imzalanır.

6) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ile üzerinde ihale
kalanın neden tercih edildiği pazarlıkla satış kararında açıklanır.

7) Pazarlık usulünde satışın sonuçlandırılamayacağının satış komisyonunca belirlenmesi
halinde pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırmaya gidi-
lir.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile; 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanununun 37 nci
maddesi gereğince belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama
kooperatiflerine, sulama birliklerine karşılıklı anlaşma suretiyle satış yapılabilir.

Üçten az teklif temin edilmesi hali
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen usullerden herhangi birisi ile yapılan satış

konusu  malzemeler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerine üçten az teklif
gelmesi halinde teklifler açılmadan firmalar çağrılarak imza karşılığında iade edilir ve satış
ihalesi iptal edilir. Ancak ikinci kez çıkılan satışta da yapılan duyurma ve teklif istemelere rağ-
men belirtilen süre sonunda yine üçten az firmadan teklif gelmesi halinde satış konusu malze-
meler ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin özellikleri belirtilerek, firma-
larca talep edilmemesinin gerekçeleri yazılarak teklif sahibi firma veya firmaların teklifi de-
ğerlendirmeye alınarak satış gerçekleştirilir. Bu şekilde satış yapılması nedenlerinin ise satış
komisyonu kararında açıkça belirtilmesi zorunludur.

Satış limitleri
MADDE 17 – (1) Satış yetki limitleri her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen alım yetki

limiti kadar olup, söz konusu limitlerin aşılması halinde, yetkiyi veren merciiden olur alınır.
Geçici ve kesin teminat miktarının tespiti ve alınması
MADDE 18 – (1) Satışı yapılacak malzemeler ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt

ve iş makinelerinin teklif edilen bedelinin %3’ü kadar geçici teminat, teklif bedelinin %6’sı
kadar kesin teminat alınır. Bu geçici ve kesin teminat oranları satış dokümanlarında belirtilir.

(2)  Genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin  2 nci maddesinde belirtilen teşebbüs, teşekkül, müessese, bağlı or-
taklık ve işletmeleri ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan teminat is-
tenmez.

(3) Fiyat tekliflerine göre veya yapılacak açık artırma için ilk üç sırada yer alan firmalar,
tekliflerin üçten az olması ile iptal edilip yapılan ikinci ihaleye katılan firmaların geçici temi-
natları; verdikleri teklif fiyatlarının satışa konu malzemelerin takdiri kıymet bedellerinin
üzerinde ve piyasa fiyatlarına göre uygun olması durumunda veya ilk üç sırada yer alan teklif
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fiyatları arasında çok fark olmaması ayrıca teminatların tutulmasının TEİAŞ lehine kârlılık
kaydetmesi durumu göz önüne alınarak geçici satış kararının verilmesine kadar veya opsiyon
süresince tutulur, diğerlerinin teminatları iade edilir.

(4) Satış kesinleştikten sonra geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi  satışın
yapıldığı ünitece sağlanır.

(5) Kesin teminat satış  şartnamesine konu olan satışın  uygun bir şekilde sonuçlanma-
sını müteakip iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 19 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar ve bankacılık yetkisini haiz özel finans kurumları tarafından verilen ve

özellikleri İdari Şartnamede belirtilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler ye-

rine düzenlenen belgeler.
(2) Teminat mektupları dışındaki nakit para şeklindeki teminatlar ihale komisyonlarınca

teslim alınamaz. Bu tür teminatlar banka ve muhasebe birimi veznelerine önceden makbuz
karşılığı yatırılır.

Bedel tahsili
MADDE 20 – (1) Satışa konu ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler  ve yedek parçalar

ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin bedeli teslimattan önce satışı yapan
ünitece peşin olarak alınır. Satışı üzerinde kalan firma ve kişi herhangi bir nedenle satış bede-
linin bir kısmını ödememesi halinde kalan miktara o anda yürürlükte olan günlük ticaret işle-
rinde kanuni temerrüt faiz oranı uygulanır.

(2) Satışı üzerinde kalan istekli satışa konu malzemeyi kısmen veya tamamen ekonomik
ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinesini kısmen veya tamamen sözleşmede belirtilen süre içinde
teslim  almaması durumunda ödenen mal bedeli iade edilmeden önce kesin teminatı TEİAŞ’a
irad kaydedilir ve satış dosyası kapatılır.

(3) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldur-
muş taşıt ve iş makinesini satın alan gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar sözleşmeyi süresi
içinde imzaladığı, bedelini peşin yatırdığı ve tesellümünü aynı gün yapması halinde kesin te-
minat alınmaz.

Fiyatların düşük olması durumu
MADDE 21 – (1) Satış komisyonu bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak satılmasına

karar verilmiş bulunan ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler ve yedek parçalar ile ekonomik
ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için üçüncü kişiler tarafından teklif edilmiş olan fi-
yatların piyasa rayiç bedeline uygun olup olmadığına karar verir.

(2) Bu kararda; malzemenin hal-i hazır durumları, bulundukları bölgedeki satış olanak-
ları az ise, başka bölgelerde satışa çıkarılmasının yararlı olacağı düşüncesi, üçüncü kişilere ya-
pılan duyurma ve bildirmenin yeterli düzeyde olmadığı ve benzeri açıklayıcı diğer bilgilere
yer verilir.

(3) Elde edilen fiyatlar uygun görülmez ise satış iptal edilir. İkinci satışta da fiyatların
tespit ve değer takdir komisyonunca belirlenen fiyatların en az yüzde 75’i ve üzerinde olması
halinde en son teklif fiyatların satışa konu malzemenin elden çıkarılmasının şirket menfaatine
uygun olup olmayacağı hususları kararda belirtilerek yetki limitleri dahilinde onay merciinin
tasvibine sunularak sonuca göre işlem yapılır.

(4) İkinci satışta fiyatların tespit ve değer takdir komisyonunca belirlenen fiyatların
yüzde 74 ve aşağısı olması halinde en son teklif fiyatından satılıp satılmayacağı, Ticaret Dairesi
Başkanlığınca Yönetim Kurulunun onayına sunularak sonucuna göre işlem yapılır.
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Kesin satış kararı
MADDE 22 – (1) Satış komisyonunca verilmiş geçici satış kararları yetki limitleri da-

hilinde onay merciinin onayı ile kesinleşir.
Satış kararının uygulanması
MADDE 23 – (1)  Kesinleşen kararların uygulanması ve sonuçlandırılması satışı yapan

ünite tarafından yapılır.
(2) İhaleyi alan firma; ihale sonucunun kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde no-

terden resmî satış işleminin yapılmasını istemek ve yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde ihale
iptal edilir ve kesin teminatı gelir kaydedilir. Resmî satış işlemi yapılmadan ve bedeli tahsil
edilmeden araç teslim edilemez.

(3) Satışı yapan üniteler, kesin satışına karar verilen malzemeler ile ekonomik ömrünü
doldurmuş taşıt ve iş makinelerine ait teslim-tesellüm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
fiili teslimat sonuçlarını, bilgi ve belgeleri ile birlikte kesilen fatura suretlerini Ticaret Dairesi
Başkanlığına gönderir.

Satışa katılamayacak olanlar
MADDE 24 – (1) Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde satışa katılamazlar:
a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü
bulunanlar.

b) İlgili merciilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Hizmet alımı çerçevesinde çalışanlar dahil TEİAŞ personeli ve birinci dereceden ya-

kınları.
ç) (c) bendinde belirtilenlerin ortakları ile bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bu-

lunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç
şirketleri.

d) TEİAŞ bünyesinde bulunan; vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların
kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler satışa katılamazlar.

(2) Bu yasaklara rağmen satışa katılan istekliler  değerlendirme dışı bırakılarak geçici
teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun değerlendirme aşamasında tespit edilememesi nede-
niyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmış ve/veya hiçbir malzeme teslimatı yapılmamışsa
teminatı gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 25 – (1) Satışlarda aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi

veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek.

d) 24 üncü madde kapsamında olmak.
(2) Birinci fıkrada belirlenen unsurların birinin işlenmesi ve tutanakla tespit edilmesi

halinde Merkezde satış yapan ünitenin talebi üzerine hukuk müşavirliğince, taşrada ise avukat
ya da satış birimi tarafından Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur, teklifleri de-
ğerlendirmeye alınmaz. Geçici teminatları TEİAŞ’a gelir kaydedilir. Taşrada Cumhuriyet sav-
cılığına suç duyurusunda bulunulması halinde hukuk müşavirliğine ve Ticaret Dairesi Başkan-
lığına bilgi verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Satışı Yapılamayan Malzemeler, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt 

ve İş Makineleri ile Yedek Parçaların Hurda Olarak Yeniden 
Değerlendirilmesi ve Satışı

Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin satışı
MADDE 26 – (1) En az iki kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan

ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinden Ömrünü Tamamlamış Araçların Kont-
rolü Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunanların, ünitesince hurda işlemi yapıldıktan sonra
lisans almış firmalara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca altı ayda bir belirlenen bedelden
aşağı olmamak üzere ihaleyle satışı yapılır.

İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzemelerin satışı
MADDE 27 – (1) En az iki kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan

ihtiyaç fazlası (ölü stok) olarak tefrik edilen malzemelerin bağlı bulunduğu üniteler, söz konusu
malzeme ve yedek parçaların satışını Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Çevre Kanununca alınması gereken izin ve ilgili diğer
mevzuata göre çevre lisansı bulunan firmalara ihale yoluyla gerçekleştirir.

Piyasaya satışı yapılamayan malzemeler
MADDE 28 – (1) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği piyasaya satışı

yapılamayan malzemeler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ünitenin sorumluluğu
MADDE 29 – (1) Sabit kıymetler kapsamındaki malzemelerin satışı için yürürlükteki

mevzuat gereği alınacak olurlardan ve ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile
ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin elden çıkarılıncaya kadar bakımlı bu-
lundurulmasından bu malzeme ve yedek parçalar ile taşıt ve iş makinelerini zimmetinde bu-
lunduran üniteler sorumludur.

Kâr ve zarar
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki malzemenin satışı sonucu satılan mal-

zemenin kaydî değeri ile satış fiyatı arasındaki fark arızi satış kârları ve zararları hesabına ak-
tarılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) İhtiyaç Dışı
(Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve
İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış

ve halen sonuçlandırılmamış satışlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte
olan hükümlere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TEİAŞ Genel Müdürü yürütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı olarak

kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin yönetimini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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) Danışma Kurulu: Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SEÇBİR): İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitenin Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyoloji ve eğitim alanında ulusal ve uluslararası

nitelikte, özel ve kamu boyutlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama,
eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak, bilimsel araştırma ve incelemelerin uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar doğrultusunda
yönlendirilmesini ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini
sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bilimsel ve uygulamaya yönelik stratejiler ge-

liştirmek, raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.
b) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya

bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.
c) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.
ç) Kamuoyunu bilgilendirici, görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınla-

mak, bu tür materyallerin oluşturulmasında katkıda bulunmak.
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d) Kütüphane, bilgi merkezi veya dokümantasyon merkezi kurmak.
e) İlk ve orta öğrenim seviyesindeki öğretmenleri güçlendirmeye yönelik eğitim ma-

teryalleri geliştirmek.
f) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet konularında

araştırma ve çalışma yapmaya özendirmek, yöneltmek ve bu konuda destek vermek.
g) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.
ğ) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uz-

manlardan yararlanmak.
h) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yü-

rütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.
ı) Merkezin amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin, sosyoloji alanında çalışan tam zamanlı öğretim

elemanları, sosyoloji alanında çalışan öğretim elemanının bulunmadığı hallerde ise sosyal bi-
limler alanında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından
görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, aynı usulle gö-
revden alınabilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda altı aylık
sürenin dolmasından itibaren bir ay içinde, Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında
bulunamayacağının önceden bilinmesi halinde ise Müdürün yokluğunun başladığı tarihten iti-
baren bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Bir ay içinde görevlendirme yapmadığı tak-
dirde, Rektör Müdürlük görevini bizzat üstlenir ve Müdürlük görevini kendisine vekâleten yü-
rütmek üzere Üniversitenin sosyoloji alanında çalışan tam zamanlı öğretim elemanlarından bi-
rini, sosyoloji alanında çalışan öğretim elemanının bulunmadığı hallerde ise sosyal bilimler
alanında çalışan tam zamanlı öğretim elemanlarından birini görevlendirebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin sosyoloji alanında çalışan tam zamanlı
öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. İkinci fıkraya
göre Müdürlük görevinin Rektör tarafından yürütüldüğü haller dışında, Müdürün görev süre-
sinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının
da görevi sona erer. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür,
görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak; uygun kad-

ro planlamasını yapmak,
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,
d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, uygulamak ve idari işleri yürütmek,
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütüle-
cek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali
kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,
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f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Ku-
ruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün
onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, görevlendirilmişse müdür

yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin, Merkezin faaliyet konularında veya buna
yakın konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden olu-
şur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.
Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev
süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler,
yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yapar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine
gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve

bunları yürütmek,
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ile plan, bütçe ve programları karara bağlamak,
c) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek,
ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak,
d) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak,
e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek

karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının ger-

çekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli ki-
şiler arasından görevlendireceği en fazla yirmibeş kişiden oluşur. Danışma Kurulunda, her bir
kuruluştan en az bir, en çok üç kişi olmak üzere resmi veya özel kuruluşlarda çalışanlar da gö-
revlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve

Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DÜZ HAVŞA BAŞLI (GENEL BAŞ STİLİ) TİP H VEYA TİP Z YILDIZ 

TORNAVİDA YUVALI VİDALAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ  

(TS EN ISO 7046-1, TS EN ISO 7046-2)

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2013/9)

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) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78)  ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan,

TS 1023-7 EN ISO 7046-1 “Cıvatalar-Bölüm 7: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tor-

navida Yuvalı Tip H ve Tip Z-Mamul Kalitesi A- Çelik Mukavemet Sınıfı 4.8” standardı mec-

buri uygulamadan kaldırılmıştır. Söz konusu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü ta-

rafından hazırlanan TS EN ISO 7046-1 “Düz Havşa Başlı (Genel Baş Stili) Tip H veya Tip Z

Yıldız Tornavida Yuvalı Vidalar - Mamul Kalitesi A - Bölüm 1: Mukavemet Sınıfı 4.8 Olan

Çelik Vidalar” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

(2) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard

Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78)  ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 1023-8

EN ISO 7046-2  “Cıvatalar-Bölüm 8: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili)-Yıldız Tornavida

Yuvalı-Mamul Kalitesi A-Çelik Mukavemet Sınıfı 8.8, Paslanmaz Çelik ve Demir Dışı Metal-

lar” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.  Söz konusu standardın yerine Türk Stan-

dardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO 7046-2 “Düz Havşa Başlı (Genel Baş Stili)

Tip H veya Tip Z Yıldız Tornavida Yuvalı Vidalar - Mamul Kalitesi A - Bölüm 2: Mukavemet

Sınıfı 8.8 Olan Çelik Vidalar, Paslanmaz Çelik Vidalar ve Demir Dışı Metal Vidalar” standardı

imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 7046-1  standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard; anma çapı M1,6 ila M10 (dahil), mamul kalitesi A ve mukavemet sınıfı

4.8 olan düz havşa başlı Tip H veya Tip Z yıldız tornavida yuvalı vidaların karakteristiklerini

kapsar.

Özel durumlarda bu standardda belirtilenler dışında özellikler istenirse bunlar, mevcut

standardlardan (örneğin; ISO 261, ISO 888, ISO 898-1 ve ISO 965-2) seçilebilir.”
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(2) TS EN ISO 7046-2  standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard; anma çapı M2 ila M10 (dahil), mamul kalitesi A ve mukavemet sınıfı;

çelik için 8.8, paslanmaz çelik için A2-70, demir dışı (demir esaslı olmayan) metaller için CU2

ve CU3 olan düz havşa başlı yıldız tornavida yuvalı vidaları kapsar.

Özel durumlarda bu standardda belirtilenler dışında özellikler istenirse bunlar, mevcut

standardlardan (örneğin; ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2, ISO 3506-1, ISO 4759-1

ve ISO 8839) seçilebilir.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 7046-1 ve TS EN ISO 7046-2 standardları 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) TS EN ISO 7046-1 ve TS EN ISO 7046-2 standardlarına giren ürünleri

üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Şeker Kurumundan:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI 

KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI 

ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İmalatçı-

İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları

ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son iki cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç amaçlı

veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden numune ve/veya analiz sonucu Kuruma gön-

derilmiş ise, Kurum gerekli gördüğünde, gönderilen numunenin Kurumca yaptırılan analiz so-

nuçları veya anılan kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanılarak bulunan şeker (sakaroz)

yüzdesini, şeker tahsisat miktarının hesaplanmasında dikkate alır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut yedinci fık-

rasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Standart denetim sonucu gayri faal olduğu tespit edilen firmaların hakedişe esas

şekerli mamulü ihraç ettiği tarihte üretim tesisinin faal olduğunun belgelenmesi halinde tahsisat

belgesi düzenlenir.”
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“Dâhilde işleme rejimi, bu Tebliğ ve benzeri uygulamalar kapsamında ihraç kaydıyla

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

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

belgesi düzenlenmesi işlemi aksi ispatlanmadığı sürece 2 yıl süreyle durdurulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş

bulunan tahsisat belgelerinin geçerlilikleri, süresinin sonuna kadar devam eder.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

—— • ——
          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           TARİH                :  3/5/2013

           KARAR NO       :  2013/75

           KONU                 :  Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı

           Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/4/2013 tarih ve 3223 sayılı yazısına istinaden,

1. Kurulumuzun 7/3/2011 tarih ve 2011/17 sayılı Kararının 1. Maddesinin; “İstanbul

İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan ve ekli

krokide sınırları belirtilen 115.821,84 m2 yüzölçümlü dolgu alanı ve 319.306,74 m2 yüzölçümlü

deniz yüzeyi (iki adet yat limanı) olmak üzere toplam 435.128,58 m2 yüzölçümlü devletin

hüküm ve tasarrufu altındaki alanın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” şeklinde

revize edilmesine,

2. İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi sınırları içinde; Kalamış-Fener

Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı alanını da kapsayan özelleştirme

kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait 274 ada, 1 no’lu parsel

ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan oluşan toplam 436.263,58 m²’lik alana

(deniz yüzeyi alanı da dahil) yönelik “Yat Limanı Alanı (Emsal:0.13; çatı dahil olmak üzere

Hmax:7.50 m)” ve “Balıkçı Barınağı Alanı” Kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi

Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

3. Onaylanan İmar Planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığına gön-

derilmesine,

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

9 Mayıs 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28642 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

 
  



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Teşekkülün; 

a) Adres : AEL İşl. Müd. Çogulhan Kasabası Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80 

c) Elektronik posta adresi : ael@euas.gov.tr  

2 - İhale konusu malın 
 

a) Niteliği ve 

Türü Miktarı İhale Kayıt No Dosya No 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

1- Dişli İmali 4 Kalem 2013-55790 
TER-AEL 

2013-239 
90,00-TL 31/5/2013 

 

b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir. 

d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : AEL İşletme Müd. İhale Salonu. 

b) Tarihi ve saati : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00 

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube 

Müdürlüğü 

4-l) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (wvvw.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini  

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBANNO: TR920001500158007286006913  

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer 

aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir. 

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan 

kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00'a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

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

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 3889/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       

1 - Satışa esas bedeli en az 698,06 TL ile en çok 97.468,00 TL arasında değişen; 

13.05.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 69,81 TL, en çok 

9.746,80 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 44 Grup Muhtelif Eşya (Elbise kılıfı, 

Paspas, Terlik, Önlük, DVD, Broşür, Katalog vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri 

Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 14/05/2013 tarihinde saat 

09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye 

www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) 

dahili 162 - 131 numaralı telefonlardan 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 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 3896/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy 

İşletme Müdürlüğünden:         

1 - Satışa esas bedeli en az 56,29 TL. ile en çok 468.080,93 TL. arasında değişen; 

14/05/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,00 TL., en çok 

46.809,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, 

Mensucat, Kumaş, Aydınlatma cihazı, Şenlik Fişekleri, Kol Saati, Fotoğraf Makinası, Otomobil 

Göstergesi, muhtelif giyim eşyasından oluşan 88 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. 

Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 15/05/2013 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) 

(465 80 14) 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 (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3927/1-1 
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1377 YEVMİYELİ PERSONELİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 

HİZMETLERİNİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN  

HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

E.L.İ Müessese Müdürlüğü 1377 yevmiyeli personelin işyeri hekimliği ve iş güvenliği 

uzmanlığı hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden hizmet alım işi, aşağıda belirtilen tarih 

ve saatte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 

Soma/MANİSA 

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

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

2 - İhale konusu hizmetin a) - 

Niteliği Türü Miktarı İ.K. No 

Dosya 

No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 - E.L.İ Müessese Müdürlüğü 1377 yevmiyeli 

personelin iş yeri hekimliği ve iş güvenliği 

uzmanlığı Hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik 

Biriminden Hizmet alımı 

2013/56571 2013/825 
22/5/2013 

Saat:14:00 

365 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) 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 60,00 TL bedelle 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 geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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 3871/1-1 

—— • —— 
ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızın satış mağazalarında kullanılmak üzere 1.000 Kg. çay, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2 - Numunesi Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 17.05.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne 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 3865/1-1 
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ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ’NİN İŞLETİLMESİ İŞİ 

VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından: 

Doğubayazıt Belediyesi tarafından Sanayi Mah. Çevre yolu Bulvarı No: 368 Ada No: 84 

Parsel No: 1 Yüzölçümü 2861/m2) üzerinde yaptırılan Şehirlerarası ve ilçeler Otobüs 

Terminali’nin işletilmesi işi ve kiralanabilir alanların (14 Peron 1 Bay WC 1 Bayan WC 1 Banka 

Şubesi 1 PTT Şubesi 1 Emanet Şubesi 11 Büro 8 İdari büro 1 Bay, Bayan Mescit 1 Bay-Bayan 

WC 1 Kafeterya ve Mutfak 6 Büfe 1 Bay-Bayan WC 1Restaurant ve Mutfağı 1 Depo 1 Bay-

Bayan WC 8 Bilet satış Peronu 1 Büfe 1 Taksi Durağı) İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif usulü ile Doğubayazıt Belediyesi İhale Odasında 

30/05/2013 tarihinde Perşembe saat 14.00’da ihale yapılacaktır.  

İhaleye ilişkin ihale şartnamesi ve ekler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlünden 

300.00 TL karşılığı alınabilecektir 

Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; Muhammen bedel aylık 16.667,00,-TL+KDV,     

10 yıllık (120 ay) 2.000.000,00,-TL (İki milyon Türk lirası) +KDV’dir. Geçici teminat 

muhammen bedel toplamının %3 olan 60.000,00,-TL (Altmış bin Türk lirası)’dır. Özel Teminat 

10.000,00 Türk Lirasıdır. 

- İhaleye katılma şartları: 

1 - Kanuni ikametgah belgesinin ibraz edilmesi, 

2 - Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi ve buna ilişkin beyan dilekçesi, 

3 - Nüfus cüzdanı sureti 

4 - İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka 

kaydı, ihaleye katılanın şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine 

ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı (ortak 

girişim şirket olması halinde şirket ortaklarının her biri için sabıka kaydı) getirilmesi. 

5 - 2013 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 

5.1 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

5.2 - Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

2013 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

6 - Noter tasdikli imza sirküleri 

7 - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma durumunda ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli 

vekaletname ve imza sirküleri. 

8 - Bu Şartnamede belirtilen miktardaki geçici teminatı vermesi. 

9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde, gurubun bütün ortakları 

KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile 

imzalayacaklardır.) 

10.1 - Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan T1 Belgesine sahip olmak (Olmayan isteklilere    

3 ay süre verilecektir). 
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10.2 - İşletimi yapılacak yerle ilgili her tür kanuni belgelerin tanzim ve yerine getirilmesi 

de ihaleyi alan kiracı tarafından yapılacaktır. (T1 Belgesi v.b.). 

10.3 - Ortak girişimciler için 10. maddede belirtilen şartlar her bir ortak girişimci için ayrı 

ayrı aranacaktır. 

11 - İhaleye katılacak isteklilerin 2011 yılı cirosunun en az 150.000.00,-TL (yüz elli bin 

Türk Lirası) olması gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde her ortağın 2011 yılı cirosunun 

150.000,00,-TL (yüz elli bin Türk Lirası) olması gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılacak isteklilerin ortak girişimci olması halinde 1, 2, 3, 4, 5, 5.1,5.2, 6, 

10,10.1,10.2, 10.3, 11 her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması 

gerekir. 

13 - İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde tüzel 

kişiliğin, ortak girişim olması halinde her bir ortağın vergi ve sigorta borcu olmadığına dair Vergi 

Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur 

belgesi, 

14 - Bu Şartname’de yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi, 

15 - İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına 

aittir. 

Teklif Zarfları 30/05/2013 Perşembe günü saat 14:00’ e kadar Doğubayazıt Belediyesi, 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA İLGİLİLERE 

İlan olunur. 3940/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye 

İşletme Müdürlüğünden:         

1- a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 29.227,00 TL arasında değişen; 

15/05/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 

2.923,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 49 adet binek otomobil, kamyonet, kapalı 

kasa kamyon, kamyon, arazi taşıtı, karavan, römork, motorsiklet vb. araç; açık artırma suretiyle, 

Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 16.05.2013 tarihinde saat 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) 

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 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3949/1-1 
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POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. 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 : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a)  

 İhalenin Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih Saati Teslimat 

1 
4.000.000 Adet Polipropilen 

Kömür Torbası Alımı 
58002 2013-0852 16.05.2013 - 14.00 45 Gün 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 

78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) 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 3931/1-1 

————— 
DÖKME MADENİ YAĞ, LABARATUVAR MALZEMESİ, KOMATSU İŞ MAKİNASI 

YEDEĞİ, EX 1200-5C/D HİTACİHİ EKXSKAVATÖR YEDEĞİ ALIMI İLE İHTİYAÇ 

FAZLASI KULLANIM DIŞI MALZEME SATIŞININ İHALESİ YAPILACAKTIR 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. 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 : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a)  

 İhalenin Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslimat 

1 
3 Kalem Dökme Madeni Yağ 

Alımı 
57312 2013-0842 23.05.2013 - 14.00 180 Gün 

2 
3 Kalem Labaratuvar 

Malzemesi Alımı 
57313 2013-0843 27.05.2013 - 14.00   90 Gün 

3 
8 Kalem Komatsu İş 

Makinası Yedeği Alımı 
57314 2013-0844 28.05.2013 - 15.00 120 Gün 
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 İhalenin Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih Saati Teslimat 

4 

45 Kalem EX 1200-5C/D 

Hitacihi Ekxskavatör Yedeği 

Alımı 

57315 2013-0845 29.05.2013-14.00 120 Gün 

5 

593 Kalem İhtiyaç Fazlası 

Kullanım Dışı Malzeme 

SATIŞI 

------- 2013-0846 03.06.2013-14.00   30 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 

78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) 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 3932/1-1 

—— • —— 
7 ADET YEREL KUMANDA MASASI YENİLENMESİ İŞİ  

(MONTAJ DAHİL) YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/57445 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi 

Başkanlığı Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (312) 309 05 15/4139-4409     0 (312) 311 53 05 

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

İhale konusu malın adı ve miktarı : Çerkezköy, Çorlu, Alpullu, Mandıra, Pehlivanköy, 

Edirne ve Kapıkule İstasyonlarına Ait 7 adet Yerel Kumanda Masalarının Yenilenmesi İşi 

(Montaj Dahil) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına 13/06/2013 Perşembe günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 

Tesisler ve Liman Sipariş Şubesi 1110 no.lu odada görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi 

(zemin kat) Gar/ANKARA adresinden KDV dahil 50,-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. 3934/1-1 
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PROJE VE İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 

Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIVA pafta, 539 

ada, 303 nolu parselinde kayıtlı 3.452,68 m2 miktarındaki arsanın üzerinde mevcut imar 

durumuna uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın projelendirilmesi, üretilen projeye 

uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak 

"Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" inşaatının yapılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 21/05/2013, Salı günü Saat 13:30'da Çanakkale Belediyesi Meclis 

Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye konu işin Tahmini bedeli 6.405.258,00 TL (Altı milyon dört yüz beş bin, iki 

yüz elli sekiz Türk Lirası,'dir. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü olan 

192.157,74.-TL (Yüz doksan iki bin yüz elli yedi lira yetmiş dört Türk Lirası) dır. İhale dosya 

bedeli 2.500,00.-TL. (iki bin beş yüz Türk Lirası)'dır. 

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak teslimat ile birlikte 

T.C. Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi'ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden 

alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale 

günü saat 12.00'den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar 

ihaleye iştirak ettirilmezler. 

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 

Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler. 

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır. 

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIA Pafta, 539 Ada, 303 nolu 

parselde kayıtlı 3.452,68 m2 alana sahip arsanın üzerinde, Şartname ekindeki imar durumuna 

uygun olarak bodrum+zemin + 1.2. 3. 4.5. 6. ve 7.katlar olmak üzere toplam inşaat alanı 

10.645,00 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı en fazla olarak belirtilmiş 

olup daha az katlı ve daha düşük inşaat alanına göre de teklif düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki 

şartları kapsayan teklif verebilecektir. 

a) Mülkiyeti Belediyeye ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planına uygun olarak 

ihale ile Hmax = 24.50m yapılanma koşuluna sahip alanda "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" 

Fonksiyonu ile öncelikle zemin ve 1. katta çocukların kullanımına yönelik fonksiyonlar ile 

"Çocuk Kulübü"nün arka bahçesi ile tefrişi yapılacak, ayrıca yeterli sayıda araç için bodrumda 

otopark alanı düzenlenecek, diğer katlar için ise konut, ofis vb. kullanımların sağlanacağı yapı 

için teklif verilecektir. 

b) Söz konusu parselde Hmax = 24.50 m. yapılanma koşuluna sahip alanda, "Çocuk 

Kulübü ve Konut Alanı", fonksiyonuna sahip olup, bu şartlara uygun yapı yapılacaktır. Bodrum 

kat (katlar) otopark alanı ve binanın ihtiyacına yönelik diğer alanlar (sığınak, depo, su deposu, 

jeneratör odası vb.), zemin kat, l. kat ve arka bahçe Çocuk Kulübü, diğer katlar konut, ofis vb. 

olarak projelendirilebilecektir. 

c) Avan Proje: 

Yapılacak olan yapının avan projesi de kullanım fonksiyonları belirtilerek ihaleye esas 

teklif dosyasında bulunacaktır. Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliği en 

fazla olup bunları geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2. si 

bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın fonksiyonelliği, kullanım özellikleri, estetik 

görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

Taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisi bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname eki 
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olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisine 

uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. Avan proje 1/100 ölçekli olacaktır. Avan proje 

içeriğinde, kat planları, en az iki yönden görünüş ve kesitler, vaziyet planı (otopark düzenlemesi, 

varsa yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.)binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, 

Çocuk Kulübüne ilişkin bahçesi ile birlikte çizim önerisi, otoparkın düzenlenmesi ve araç sayısı, 

inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, hangi 

dairelerin belediyeye verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje 

teklif mektubu ile belirlenen tarihte işverene teslim edilecektir. 

d) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" 

Projelerinin (Avan proje+uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif 

verilecektir. 

e) Öncelikli olarak, Çocuk Kulübünün Kesin Avan projeleri hazırlanacak ve belediyenin 

onayına sunulacak, Uygulama Projeleri onaylanan kesin avan projelere uygun olarak hazırlanarak 

maksimum 4 (dört) ay içinde, Belediye onayına sunulacaktır. 

f) Çocuk Kulübü zemin kat, l. kat olmak üzere min 2.500 m2 toplam kapalı alanda ve arka 

bahçede projelendirilecektir. Çocuk Kulübünde; 0-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik, en çok 20 

kişilik sınıflarda hizmet verilecek şekilde projelendirme yapılacaktır. Çocuk Kulübü projesindeki 

alanlar "Kamu, Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" 

doğrultusunda, bu yönetmeliğin projelendirme ile ilgili hükümleri çerçevesinde, 3194 Sayılı imar 

Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre projelendirilecektir. 

g) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye'ye ait 

alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır. 

h) "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın projesi, bodrumda (bodrumlarında) yapının tüm 

kullanım alanlarına hizmet edecek yeterli sayıda araç kapasiteli otopark alanı, asansörlü ve 

kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. 

Standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım esnasında da belirlenmiş standartlara göre 

uygulama yapılacaktır. 

i) İstekli ihale konusu işler için üretilen projelerin gerektirdiği kadar araç için imar 

Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis 

ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır, öncelikle Otopark alanının zemin altında 

projelendirilmesi yönünde teklif verilecektir. 

j) "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın, ihale onayı tarihinden itibaren kesin avan projelere 

uygun olarak maksimum 4 ( dört) ay içinde yapı ruhsatına esas uygulama projeleri (Jeoteknik etüt 

raporu, zemin iyileştirme projesi, mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, makine, peyzaj, 

çevre düzenleme vb) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine görebilirler 

hazırlanarak, Belediyeden ruhsatı alacaktır. Belediyece ruhsat işlemlerine ilişkin imar Kanunu ve 

Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre işlem yapılacaktır. 

k) Uygulama Projeleri: 

1 (Sondajlı zemin etüt raporu, 

2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi, 

3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta 

detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer 

detaylar-, çatı planları, otopark yerleşimi, 

4) Statik proje :Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit, detay, rapor ve hesaplar 

5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, 

asansör projeleri ve hesapları, 

6) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, 

kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal 

listelerini, 
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7) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüşünü 

8) 1/200 ölçekli peyzaj projesi, 

9) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır. 

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 

mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak 

yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır. 

l) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır, 

m) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır. 

n) İhale konusu "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden 

itibaren maksimum 18 (Onsekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir, 

o) İhale konusu inşaatının öncelikle "Çocuk Kulübü" olan kısım yapılacaktır, 

p) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı 

tarihtir. 

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER: 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgahı olması, 

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi, 

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri, 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2013 yılı için tasdikli) 

e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge. 

e.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (e.2)deki esaslara 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 ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

h) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 2.500,00 TL (İki bin beş yüz Türk Lirası) 

ihale dosya bedeli vermesi. 

i) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne 

en geç 21/05/2013 Salı günü, saat 12.00'ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 

12.00'den sonra teklif mektupları kabul edilmez. 

j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge 

k) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge 

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

m) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

İlan olunur. 3382/1-1 
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3 KALEM BİLGİSAYAR VE 3 KALEM MAKİNE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

3 kalem Bilgisayar ve 3 kalem Makine Teçhizat Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/59002 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kalem Bilgisayar ve 3 kalem Makine Teçhizat 

Alımı 

1 Tablet Bilgisayar 190 adet 

2 Laptop 2 adet 

3 Masaüstü Bilgisayar 1 adet 

4 Yazıcı 2 adet 

5 Fotokopi Makinası 1 adet 

6 Projeksiyon Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi. 190 adet tablet bilgisayarın 55 adedi 

18.05.2013 tarihinde Antalya/Belek de teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü. Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 14.05.2013  Salı günü saat 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 veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 
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7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 14.05.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3936/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sondaj Borusu ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası : 2013/47641 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139    06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  : 

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Resmi Gazete - 19.04.2013 

3 - Düzeltilen madde : İdari Şartnamenin; 

  3.1. maddesi (d) bendi; 

  “İhale (son teklif verme) tarihi: 

24.05.2013” olarak değiştirilmiştir. 

  26.3. maddesi; 

  26.3. “Geçici teminat olarak sunulan 

teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 

belirtilmelidir. Bu tarih, 21/08/2013 

tarihinden önce olmamak üzere istekli 

tarafından belirlenir.” olarak değiştirilmiştir. 

 3908/1-1 
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2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 2 kalem cihaz alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 

Maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 1 - 2013/57399 

  2 - 2013/57435 

1 - İdarenin  

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 440 00 17 - 0 212 440 00 19 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@istanbul.edu.tr.’dir.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - 3.0 T Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi     

1 adet 

  2 - SPECT/BT (Spect Gama Kamera/Bilgisayarlı 

Tomografi Hibrid Görüntüleme Sistemi ve Spect gama 

kamera) 1 adet 

b) Teslim yeri : 1 - CİP-İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 

  2 - CİP-İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  

c) Teslim tarihi : 1 - Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 120 

(yüzyirmi) takvim günü içinde yüklenecektir. 

  2 - Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 120 

(yüzyirmi) takvim günü içinde yüklenecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 1 - 31/05/2013 Cuma günü saat 10:00 

  2 - 31/05/2013 Cuma günü saat 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

(93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC 

AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC 

IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 

Bankası(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet 

gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden 

sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

4.2.2 - Bilanço veya eşdeğer belgeler : 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli 

görülen bölümlerinin yoksa buna eşdeğer belgelerin sunulması zorunludur. 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 
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yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır.  

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, 

yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması 

zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 

belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri 

ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması 

zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya 

taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların sunulması zorunludur. 

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı suretleri sunulur.  

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları 

ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

 Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal satışlarından 

elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı için ise teklif 

edilen bedelin % 15’inden az olmaması asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden 

herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul 

edilir. 

Yukarıdaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap 

dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir.  

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

Aday veya isteklinin ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki 

hissesi oranında hesaplanır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

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

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler : 

Teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur. 

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin 

tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 

şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer 

işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi 

düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak 

Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir. Bu belgeler; 

Bu Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları 

hariç), bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen 

ve kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal alımları için yükleniciye bu Yönetmelik ekinde yer 

alan standart form esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge, idarenin ilgili birimi 

tarafından hazırlanır ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. 
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına 

gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik 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 ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, 

serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren 

belgelerdir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde; özel sektöre gerçekleştirilen işlerin 

değerlendirilmesinde uygulanan hükümler esas alınır. 

(Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) 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.  

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. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi ve/ veya 

laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

5-1. İhale için Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar 

da dikkate alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir. Değerlendirmede aşağıdaki 

formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide 

kullanılacaktır. 

 

 Teklif Edilen Fiyat  

Efektif Fiyat = ------------------------------------------------------ 

 (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100) 

 

1. DSV değeri 30 (otuz)cm iken magnetin tipik homojenitesi en fazla 0,05 (sıfır virgül 

sıfır beş) ppm olan sistemler için nispi ağırlık 15(onbeş) puan. 

2. Sinyali magnet üzerinde sayısallaştırıp, optik kablo ile magnet odasından çıkartan 

(Optik RF’li) sistemler için nispi ağırlık 15 (onbeş) puan 

2. İhale için Teknik şartname Madde 10’da belirtilen SPECT gama kamera sistemi yerine 

SPECT yazılım ve donanım özellikleri aynı olan, 360 derecelik bir tam rotasyonda kesit alabilen 

ve BT tarafı tek başına kullanılabilen bir SPECT/BT sistemi teklif edilmesi durumunda kesit 

sayısına göre nispi puanlar aşağıdaki gibi olacaktır. 
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2 ve/veya 4 kesit için nispi puan……………………... %20 

6 ve 8 kesit için nispi puan………………………….... %39 

16 ve daha fazla kesit için nispi puan……………….... %40 

Teknik şartname Madde 10: 

10. SPECT KAMERA TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

10.1. SPECT/BT’nin teknik arıza durumunda, hizmetlerin aksamaması için SPECT/BT’NİN 

SPECT kısmının aynı teknik ve yazılım özelliklerine sahip, gerektiğinde aynı özelliklerde 

SPECT/BT’e upgrade edilebilecek, füzyon yeteneği de olan bir gama kamera olmalıdır. 

10.1.1. Bu gama kameranın ayrıca LEHR ve HE kolimatörleri de olmalıdır. 

10.1.2. Sistemin ayrıca 1 çekim, 1 process (işlemleme) bilgisayarı da bulunmalıdır. 

6 - İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması : 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk 

Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 3946/1/1-1 

————— 

5 KALEM MAL (CİHAZ, SİSTEM) SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 5 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017– Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 
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2 - İhale Konusu malın : 

 

a) Niteliği, türü                                                                    Miktarı İhale Tarihi İhale Saati  

1-) Eliza Sistemi ( Gaz Kontrollü Multimod Okuyucu) 1 Adet 29.05.2013 10:30 

(Gen 5 FDA Onaylı Analiz Programı ile Birlikte)    

İhale Kayıt No: 2013/57096 

 

2-) F-18 Sıcak Hücre ( HOT CELL) 1 adet 29.05.2013 11:00 

İhale Kayıt No: 2013/57116     

 

3-) F-18 Sentez Ünitesi 1 adet 29.05.2013 11:30 

İhale Kayıt No: 2013/57120     

 

4-) Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi 1 adet 29.05.2013 12:00 

İhale Kayıt No: 2013/57135     

 

5-) 4 Kalem Simulatör Sistemi  29.05.2013 12:30 

1-) Köprüüstü Simulatörü 1 adet   

2-) Bilgisayar Temelli Gemi Simulatörü 1 adet   

3-) GMDSS Haberleşme Simülatörü 1 adet   

4-) Sıvı Dökme Yük Elleçleme Simülatörü 1 adet 

İhale Kayıt No: 2013/57146  

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :  

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.B.D. 

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.B.D. 

b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. 

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi A.B.D 

b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde yapılacaktır. 

İ.Ü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik Eğitim Merkezi 

3 - İhalenin 

a)Yapılacağı Yer : İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

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

6 - Bu ihalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihalelerde yerli istekliler lehine 

fiyat avantajı uygulanmayacaktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması : 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00,-Türk 

Lirası karşılığı İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale 

doküman bedeli yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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9 - 1,2,3 ve 4 sıra nolu ihaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleşme imzalanacaktır. 

5 sıra nolu ihalede ki mal kalemi-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. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 3946/2/1-1 

————— 

ÖN YETERLİK İLANI 

1 kalem cihaz alımı işi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 1-) 2013/57050 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 440 00 17- 0212 440 00 19 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

    görülebileceği internet adresi (varsa) : - 

2 - Ön yeterlik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-) Spektral Domaın Oct Taramalı Dijital Retina 

Anjiografi 

b) Teslim yerleri : 1-) İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 

A.B.D 

c) Teslim tarihi : Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip 90 takvim günü içinde mesai saatlerinde 

yapılacaktır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL  

b) Tarihi ve saati : 1-) 29/05/2013 Çarşamba günü 10:00 
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4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

b) 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) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.6) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7) 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, 

4.1.8) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC 

MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve 

Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) 

kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası 

(TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip 

olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün 

yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık 
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Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) 

Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı 

beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır. 

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

Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

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

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.3.3.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 

şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye 

uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar 

cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İ. Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi 

Binası Beyazıt/İSTANBUL adresinde görülebilir ve İ.Ü.Strateji Geliştirme Başkanlığı’na 

(Süleymaniye Cad. No:25 Beyazıt-İstanbul) 100,00,-TL yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Beyazıt/İSTANBUL temin edilebilir.  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İ.Ü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası 

Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3946/3/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 

doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör) alınacaktır. 

2 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar dilekçelerine 

başvurdukları birimi, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, 

noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya 

sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın 

listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Personel Dairesi Birim Sorumlusuna; 

3 - Başvuracak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on 

beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan 

başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile 

telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan 

başvurular geçersiz sayılacaktır. 

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

5 - Başvuru adresi: 

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/Ahmet Haşim Sokak No: 8/l Kazlıçeşme- 

Zeytinburnu/İstanbul 

 

Birimi Bölümü Unvanı Adet Açıklama 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 
Profesör 1 

Bağımlılık psikiyatrisi alanında 

çalışmalar yapmak 

 3917/1-1 

—— • —— 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ UNVANI A.B.D. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

TIP 

FAK. 

Prof. 

(Daimi) 

Genel 

Cerrahi 
1 1 

Laparoskopik obezite cerrahisi ve renal 

transplantasyonda deneyimli olup, bu 

konuda uluslararası yayınları olmak. 

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampusu 

Eğitim Fak. Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez 3921/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığından alınan 13.04.2012 gün ve 2012/367 sayılı yazıda; 

Arslan ve Hatice oğlu, 1956 doğumlu, Kahramanmaraş İli, Sakarya Mahallesi; Cilt No: 26, Aile 

Sıra No:39'da kayıtlı Remzi İSPİR'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 10.01.2012 gün ve 2012/8 sayılı 

kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro 

Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın 

kesinleştiği bildirilerek, ruhsatname iptali işlemi Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulmuştu. 

Ancak; adı geçen Av. Remzi İSPİR karara ilişkin tebligatın kendisine usulsüz yapılarak 

kesinleştirildiği ve kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, Kahramanmaraş Barosu 

Başkanlığı'na verdiği 05.10.2012 günlü dilekçesi ile itiraz etmiştir. 

İtiraz üzerine, dosya Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulumuzun 21.12.2012 günlü 

toplantısında incelenerek "Tebligat Yasası'nın 32.maddesine göre Av. Remzi İspir'in, kararı 

27.09.2012tarihinde öğrendiği beyanı, dikkate alınarak itirazın süresinde yapıldığı kabul edilmiş 

ve esastan yapılan incelemede Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu'nca verilen kararın, Yasa 

ve Yönetmelik hükümlerine uyulmadan verilmiş bir karar olduğu" gerekçesiyle, itirazın kabulüne, 

Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulunun; Ruhsatnamesinin geri alınarak iptaline ve adının bir 

daha yazılmamak üzere baro levhasından silinmesine ilişkin 10.01.2012 günlü ve 2012/8 Karar 

sayılı kararının kaldırılmasına, yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak karar verilmek 

üzere dosyanın Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilmiştir. 

Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun sözü edilen kabul kararı Adalet Bakanlığı'nın 19.02.2013 

günlü ve 4068 sayılı üst yazısı ile de onaylanarak kesinleşmiştir. 

Açıklanan nedenlerle; Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu'nun, kesinleşme şerhini 

taşıyan 10.01.2012 gün ve 2012/8 sayılı kararına dayandırılarak, Birliğimiz tarafından adı geçen 

Av. Remzi İspir'in ruhsatnamesinin iptal edildiğine ilişkin ilgili yerlere yapılan duyuruların, geri 

alınması gerektiği tebliğen duyurulur. 3912/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No: 33977) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 27.02.2013 tarihli ve 

E.2012/1554-K.2013/304 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil No: 33977) 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.04.2013 tarih ve 4091 sayılı Makam Olur’u 

ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3938/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 740 dosya nolu MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin şirket 

unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 

10’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, alınan 25.04.2013 tarih ve 3978 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi 

yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3939/1-1 

————— 

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 27.04.2007 tarihli 26505 sayılı, 29.06.2011 tarihli 27979 sayılı,  

19.04.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç ve daha fazla süre 

ile geçici olarak durdurulan 427664 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti.’nin, aynı 

Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer 

alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve 

izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 30.04.2013 tarihli ve 4111 

sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3942/1-1 

————— 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında "Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12 'nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici 

olarak geri alınır." hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 546 dosya nolu ATA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Antalya ilinde faaliyet gösteren 879 dosya nolu ASPENDOS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Karabük ilinde faaliyet gösteren 1151 dosya nolu SAFRANBOLU TEKNİK Yapı 

Denetim Ltd. Şti., 

Van ilinde faaliyet gösteren 1196 dosya nolu AG-CK Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1373 dosya nolu YENİ PRİZMA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1406 dosya nolu DEKOR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1457 dosya nolu TEKAKS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1490 dosya nolu KARABAĞLAR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Isparta ilinde faaliyet gösteren 1499 dosya nolu ALACA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Ordu ilinde faaliyet gösteren 1564 dosya nolu FAGİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1626 dosya nolu MFK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Adıyaman ilinde faaliyet gösteren 1689 dosya nolu SİNERJİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1712 dosya nolu İMAG Yapı Denetim Ltd. Şti.'lerine 

ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 25.04.2013 tarih ve 3979 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 3943/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin XIV no.lu Adana 

Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/GYP/4773 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını 

terk için 02.05.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası 

gereğince ilan olunur. 3898/1-1 

————— 

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim San. 

Tic. A. Ş.’nin XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ATL/4954 hak sıra no.lu 

1 adet petrol arama ruhsatını terk için 26.04.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci 

maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 3899/1-1 

————— 

Aytur Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin XV no.lu Konya Petrol 

Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/AYT/4060, 4405 ve 4406 hak sıra no.lu 3 adet petrol arama 

ruhsatını terk için 29.04.2013 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) 

fıkrası gereğince ilan olunur. 3900/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. VIII no.lu Ağrı Petrol Ardahan, Artvin, Erzurum 

İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4661 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama 

ruhsatnamesini 30.04.2013 tarihinde terk etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, 

maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, 

Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında 

selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 

olunur. 3901/1-1 

————— 

Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş.’nin II No.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde sahip 

bulunduğu AR/HDE/4092, 4093 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatnamesi 6326 sayılı 

Petrol Kanunu’nun 132/4 ncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 

25.04.2013 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatlar bu tarihte sona ermiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49 ncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz 

kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin 

teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli 

mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 3902/1-1 

————— 

Turkish Petroleum International Comp. Ltd.. Şti’nin XIV no.lu Adana Petrol Bölgesinde 

Adana, Mersin İlleri sınırları dahilinde sahip bulunduğu AR/TPI/4517, 4698, 4700 ve 4881 hak 

sıra no.lu 4 adet petrol arama ruhsatnamesini 29.04.2013 tarihinde terk etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, 

maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, 

Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında 

selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 

olunur. 3903/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 3955/1-1 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 
 

 

 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 
 

 

 

 

 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 
 

 

 

 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 
 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3958/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 
 3937/1-1 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 

 

 



9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 9 Mayıs 2013 – Sayı : 28642

Sayfa

1

2

4

5

24

27

28

29

33

35

62

119

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4614 Rekabet Kurulu Üyesi Kenan Türk’ün, İkinci Başkan Olarak

Görevlendirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI

2013/4699 Vali Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı

Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve

İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

— İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Düz Havşa Başlı (Genel Baş Stili) Tip H veya Tip Z Yıldız Tornavida Yuvalı Vidalar

ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 7046-1, TS EN ISO 7046-2) (No: MSG - MS - 2013/9)

— İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri

Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 3/5/2013 Tarihli ve 2013/75 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




