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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4769
           Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Afyon 3 Trafo
Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen trafo merkezi sahası ile
bağlantı yolu güzergâhına isabet eden taşınmazların anılan Genel Müdürlük tarafından acele
kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 15/5/2013 tarihli ve 693 sayılı yazısı
üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
27/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
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           Karar Sayısı : 2013/4772
           İzmir İli, Çeşme İlçesinde tesis edilecek Karadağ Rüzgâr Enerji Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamu-
laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 15/5/2013 tarihli ve 696 sayılı yazısı üzerine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013
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                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         N. AVCI                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.     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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           Karar Sayısı : 2013/4773

           İzmir İli, Aliağa İlçesinde tesis edilecek Aliağa Sanayi Doğalgaz Dağıtım Hattının

yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine

adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırıl-

ması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 7/5/2013 tarihli ve 639 sayılı yazısı üzerine, 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013 tari-

hinde 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                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         N. AVCI                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.     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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA,
GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM)

ve İdari Teşkilatın faaliyetleri kapsamında komisyonlar ve birimler tarafından yabancı ülke ku-
rum veya kuruluşlarıyla ya da uluslararası kuruluşlarla yürütülmesi öngörülen projelerin ha-
zırlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve kaydının tutulması ile projelerin uygulanmasında eş
güdüm sağlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TBMM’nin ve İdari Teşkilatın yasama, denetim ve

temsil faaliyetleri ile idari görevlerine ilişkin yürütülen ve yabancılık unsuru bulunan ulusal
ve uluslararası projeleri kapsar.

(2) TBMM Başkanı tarafından uygun görülen yabancılık unsuru bulunan diğer projeler
de bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) TBMM Başkanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,
b) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,
c) İdari Teşkilat: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatını,
ç) Koordinatör Başkanlık: Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığını,
d) Proje: TBMM’nin ve İdari Teşkilatın yurt dışı faaliyetleri kapsamında komisyonlar

ve birimler tarafından yabancı ülke kurum veya kuruluşlarıyla ya da ulusal veya uluslararası
kuruluşlarla yurt içinde veya yurt dışında yürütülmesi TBMM Başkanınca uygun görülen
projeleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Projelerin Genel Esasları
Proje amaçları
MADDE 5 – (1) TBMM ve İdari Teşkilat, aşağıdaki amaçlara yönelik projeler yapar.
a) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın kurumsal kapasitesini artırmak.
b) Yasama sürecini ve tekniğini geliştirmek, bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde

bilgi ve eleman değişimini sağlamak, yasama ile ilgili konularda bilimsel etkinlikler düzenle-
mek ve bu tür etkinliklere katılmak.

c) Ulusal hukukun uluslararası standartlara uyumuna yönelik çalışmalar yapmak.
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ç) Yasama, denetim, bütçe ve dış ilişkiler alanlarında veya bu alanlarla bağlantılı ko-
nularda etkin ve iyi eğitimli meslek personelinin yetiştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak
ve söz konusu alanlarla ilgili verilen hizmetin kalitesini artırmak.

d) Yasama sürecinde katılımcılığı artırmak.
e) Parlamenter diplomasiyi ve parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek.
(2) TBMM Başkanı tarafından uygun görülen diğer amaçlarla da proje yapılabilir.
Proje esasları

MADDE 6 – (1) Proje esasları bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki projelerin ha-
zırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında belirlenen hedeflere ulaşılması ve kaynakların
etkin şekilde kullanılması amacıyla ilgili tüm tarafların uyması gereken ilke ve kurallardır.

(2) Projelerin hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında;
a) Tarafsızlığın sağlanması,
b) Proje faaliyet ve işlemleri hakkında açık, anlaşılır ve kapsamlı bilgilendirme yapıl-

ması, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması,
c) İlgili tüm tarafların katılımının sağlanması,
ç) Özgün fikirlerin desteklenmesi,
d) Menfaat ilişkisinin önlenmesi ve rekabet koşullarının sağlanması,
e) Sahiplenme, eşit muamele ve sürdürülebilirliğin en üst düzeyde gerçekleşmesine

özen gösterilmesi,
f) Kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliğin sağlanması, uygulamanın yakından ta-

kibi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve bunun için gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerinden en
üst düzeyde yararlanılması,

g) Başta mali denetim olmak üzere uygun denetim ve kontrol sistemlerinin kullanılması,
birleşemeyecek görevlerin ayrılması, usulsüzlüklerin zamanında, doğru ve hızlı tespit edilmesi,

ğ) Uygulanan proje ve faaliyetlerin başarısının proje fişlerinde yer alan performans gös-
tergeleri kullanılarak ölçülmesi, uygulanan programların kısa, orta ve uzun vadedeki sonuçları
ve etkileri analiz edilerek, bu analiz sonuçlarından gelecekte yapılacak planlama ve program-
lama çalışmaları ile destek uygulamalarında yararlanılması,

h) Yönetim verimliliğini artırma, yenilikçilik oluşturma gibi kurumsal kapasite bakı-
mından katma değer sağlayacak unsurların gözetilmesi

esastır.
Koordinatör Başkanlığın görevleri

MADDE 7 – (1) Koordinatör Başkanlık, genel esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen
görev ve faaliyetleri yürütür.

a) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden geliş-
tirmek.

b) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın proje döngüsü yönetimine ilişkin bilgi ve farkındalı-
ğının artırılmasını sağlamak.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıda bulunacak fikirleri proje-
lendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabil-
mesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği içinde olmak ve iletişim ağını genişlet-
mek.
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ç) Yurt dışı ve uluslararası niteliği haiz yurt içi kaynaklı proje teklif çağrılarını,
TBMM’nin ve İdari Teşkilatın ilgili birimlerine duyurmak.

d) Projelerin kaydını tutmak.
e) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın dâhil olduğu projelerle ilgili yıllık istatistik tutmak.
f) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın proje faaliyetlerine yönelik panel, konferans, çalıştay,

seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu
amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini
ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projelerin Hazırlanması ve Geliştirilmesi

Proje onayının alınması
MADDE 8 – (1) TBMM ve İdari Teşkilat tarafından yabancı ülke kurum veya kuru-

luşlarıyla ya da uluslararası kuruluşlarla proje yürütülmesi ya da yabancı ülke kurum veya ku-
ruluşlarının ya da uluslararası kuruluşların proje çağrılarına cevap verilmesi öngörülen durum-
larda başvuru yapılmadan önce, TBMM Başkanının; uygulama süresi bir ayı geçmeyen ve
TBMM’ye mali yük getirmeyen projelerde ise Genel Sekreterin onayı alınır.

(2) TBMM Başkanının onayı; projenin adını, amacını, hedeflerini, faaliyetlerini, ön-
görülen sonuçlarını, risklerini, toplam maliyetini ve TBMM’nin katkı payını içerir.

(3) Proje fişinin yabancı ülke kurum veya kuruluşu ya da uluslararası kuruluş tarafından
kabul edilmesi hâlinde proje fişini sonlandıracak, proje şartnamesini hazırlayacak, ihale süre-
cinde yer alacak ve projeyi yürütecek birimler ve personel TBMM Başkanının onayı ile belir-
lenir.

Proje fişinin hazırlanması ve proje başvurusu
MADDE 9 – (1) Yürütülmesi veya iştirak edilmesi TBMM Başkanı tarafından uygun

görülen projelerin proje fişi Genel Sekreterin onayıyla yabancı ülke kurum ve kuruluşlarına
veya ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunulur ya da proje sunum ve teklifleri için gerekli sü-
reçler başlatılır.

(2) Proje fişi hakkında ilgili İdari Teşkilat birimlerinin, gerekli hâllerde ise bakanlıkların
ve kurumların görüş ve önerileri alınır.

Kurumlar arası eş güdüm sağlanması
MADDE 10 – (1) Birden fazla yararlanıcısı bulunan projelerde diğer yararlanıcılarla

eş güdümün nasıl sağlanacağı yazılı olarak belirlenir.
Proje anlaşması
MADDE 11 – (1) Proje anlaşması Genel Sekreter tarafından imzalanır.
Proje şartnamesi
MADDE 12 – (1) TBMM’nin üstlenici olarak diğer kurumlarla yürüttüğü projelerin

proje şartnamesi İdari Teşkilatın ilgili birimleri tarafından ortaklaşa hazırlanır. İdari Teşkilatın
ilgili birimleri proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerini yabancı ülke kurum
veya kuruluşlarıyla ya da uluslararası kuruluşlarla ve diğer ilgili kurumlarla yürütür ve sonuç-
landırır. İhale sonucu İdari Teşkilatın ilgili birimlerine yazılı olarak bildirilir.

Projelerin hazırlanması ve geliştirilmesine ilişkin Koordinatör Başkanlığın görevleri
MADDE 13 – (1) Projelerin hazırlanması ve geliştirilmesi aşamasında Koordinatör

Başkanlığın görevleri şunlardır.
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a) Proje hazırlayan veya hazırlayacak kişi ya da gruplar arası iletişim ve eş güdümü
sağlamak.

b) TBMM ve İdari Teşkilat adına hazırlanan proje başvurularının şeklî ön değerlendir-
mesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının
düzeltilmesini sağlamak.

c) TBMM ve İdari Teşkilat tarafından usulüne uygun olarak hazırlanan proje başvuru-
larını beş iş günü içinde, onay için, niteliğine göre TBMM Başkanına veya Genel Sekretere
sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Projelerin Uygulanması

Proje faaliyetleri
MADDE 14 – (1) Açılış töreninin Türkiye’de yapılacağı belirtilen projelerin açılışı

TBMM’de yapılır. Açılış töreni, proje fişi ve şartnamesine uygun olarak düzenlenir. Proje açılış
töreninin TBMM dışında düzenlenebilmesi için TBMM Başkanının onayı alınır.

(2) Proje faaliyetlerinin organizasyonu ve katılacak kişilerin belirlenmesi proje şartna-
mesine göre yapılır.

(3) Yabancı dil kullanımı gerektiren proje faaliyetlerine yabancı dil bilen personelin
katılımı sağlanır.

(4) Proje faaliyetleri ve belgelerinin görünürlük kuralları TBMM’nin protokol kuralları
ile uyumlu şekilde uygulanır.

Proje faaliyetlerinin yayımlanması
MADDE 15 – (1) Proje faaliyet dokümanları ve sonuçları ile nihai raporları Genel Sekre-

terin uygun bulmasıyla TBMM internet sayfasında yayımlanır.
Proje sonuçlarının paylaşılması
MADDE 16 – (1) Proje değerlendirme raporları ve analizleri ilgili kurum ve kuruluşlara

gönderilebilir.
Projede değişiklik
MADDE 17 – (1) Projelerin uygulama aşamasındaki değişiklikler Genel Sekreterin

onayı ile gerçekleştirilir.
Proje araç ve gereçleri
MADDE 18 – (1) Proje kapsamında alınan araç ve gereçler, TBMM demirbaşı olarak

kaydedilir.
TBMM’nin projeye katkısı
MADDE 19 – (1) Proje kapsamında TBMM’ye düşen maddi yükümlülükler, ilgili bi-

rimlerin ödenek talebi ile TBMM’nin yıllık bütçesine konulur ve bu bütçe kaleminden ödenir.
Proje hibe biçiminde ise TBMM hesabında muhasebeleştirmesi yürürlükteki mevzuat hüküm-
lerine göre yapılır.

Projelerin uygulanmasına ilişkin Koordinatör Başkanlığın görevleri
MADDE 20 – (1) Projelerin uygulanması aşamasında Koordinatör Başkanlığın görev-

leri şunlardır.
a) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri şekilde yer aldığı

projelerin başvuruları, yürütülmesi, finans kaynaklarını ve proje ortaklarıyla yapılacak faali-
yetleri takip etmek ve proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında eş güdümü sağlamak.
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b) TBMM Başkanının onayına istinaden ilgili kurumlara sunulan ve kabul edilerek uy-
gulamaya konulan projelerin proje yönetimi süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyula-
cak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve nihai raporlar, proje çıktıları ve benzeri
belgeleri proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza edilmesini sağlamak.

c) Yabancı ülke kurum veya kuruluşları ya da uluslararası kuruluşlar tarafından finanse
edilen projelerin yönetiminin ilgili sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporla-
rının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

ç) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını takip etmek.
d) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık

ve bilgilendirme hizmetleri vermek ya da bu hizmetleri temin etmek.
e) TBMM ve İdari Teşkilatın dâhil olduğu projelere ilişkin veri tabanı oluşturulmasını,

bu bilgilerin ve proje çıktılarının TBMM’nin internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
f) İlgili birimler tarafından hazırlanan proje faaliyet raporunu TBMM Başkanlığına sun-

mak.
g) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın proje faaliyetlerine yönelik etkinliklerde organizasyon

ve protokol hizmetlerine ilişkin konularda destek vermek.
ğ) TBMM’nin ve İdari Teşkilatın dâhil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, ka-

talog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanların hazırlanmasını, araştırma ve uygulama sonuçla-
rının yayınlanmasını ve ilgili kesimlere dağıtımını sağlamak.

h) Hedef kitlesi geniş projelere kamuoyu ilgisini ve desteğini artırmak, basını ve ilgili
kesimleri bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

ı) Bu Yönetmeliğin alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal
etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla TBMM Başkanlığına öneride bulunmak.

i) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu Genel Sekretere sunmak.
Yurt içi ve yurt dışı gündeliği

MADDE 21 – (1) Proje kapsamında gerçekleştirilen yurt içi faaliyetlere katılan mil-
letvekili ve İdari Teşkilat personeline; ulaşım, konaklama ve iaşenin karşılanması hâlinde gün-
delik verilmez.

(2) Proje kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı faaliyetlere katılan milletvekili ve İdari
Teşkilat personeline yurt dışı gündelik; konaklama masraflarının karşılanması hâlinde üçte iki,
konaklama ve iaşe masraflarının karşılanması hâlinde ise üçte bir oranında ödenir.

(3) Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere katılanlara yapılan her
türlü ödeme ilgiliye ödenmesi gereken gündelik tutarından mahsup edilir. Yapılan ödemeler,
yurt dışından dönüşten itibaren beş iş günü içerisinde heyetten sorumlu İdari Teşkilat görevlisi
tarafından heyete iştirak eden personelin başkanlıklarına; milletvekilleri için ise Milletvekili
Hizmetleri Başkanlığına elektronik posta ile bildirilir.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
yürütür.
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Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV,
YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür-

lüğü merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını dü-
zenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enfor-

masyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ile Genel Müdürlük merkez, taşra ve

yurtdışı teşkilatında yer alan her türlü yönetim kademesini,
b) Birim amiri: I. Hukuk Müşaviri, daire başkanları ile Genel Müdürlük merkez, taşra

ve yurtdışı teşkilatında imzaya yetkili tüm yöneticileri,
c) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,
d) Genel Müdürlük bürosu: Genel Müdürlük Makamının iş ve işlemleri ile Makam hiz-

metlerini yürütmek üzere çalışan personelden oluşan büroyu,
e) İl müdürü: Basın-Yayın ve Enformasyon İl Müdürünü,
f) Makam: Genel Müdürlük Makamını,
g) Merkez teşkilatı: Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ile ana hizmet, danışma

ve yardımcı hizmet birimlerini,
ğ) Taşra teşkilatı: İlgili Bakanlar Kurulu Kararında gösterilen il müdürlüklerini,
h) Yurtdışı teşkilatı: İlgili Bakanlar Kurulu Kararında gösterilen basın müşavirlikleri

ve ataşelikleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez Teşkilatı ve Görevleri

Teşkilat
MADDE 4 – (1) Genel Müdürlük teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından mey-

dana gelir.
Merkez teşkilatı
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı; Genel Müdür, genel müdür yar-

dımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.
Genel Müdür
MADDE 6 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup Genel Müdürlüğü

temsil eder.
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(2) Genel Müdür, Genel Müdürlük faaliyetlerini; Başbakan veya görevlendireceği Baş-
bakan Yardımcısının talimatları yönünde, görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği içerisinde, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına, yıllık programlara,
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.

Genel müdür yardımcıları
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinin idaresinde Ge-

nel Müdüre yardımcı olmak üzere iki genel müdür yardımcısı görevlendirilir.
(2) Genel müdür yardımcılarının görev alanları, sorumlu olacakları birimler veya faa-

liyet konuları Genel Müdür tarafından belirlenir.
Genel Müdürlük bürosu
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük bürosu, Genel Müdür tarafından görevlendirilen ye-

terli personel eliyle yürütülür.
Genel Müdürlük ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri şunlardır:
a) Haber Dairesi Başkanlığı.
b) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı.
c) Enformasyon Dairesi Başkanlığı.
ç) Tercüme Dairesi Başkanlığı.
(2) Genel Müdürlüğün danışma birimleri şunlardır:
a) Hukuk Müşavirliği.
b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
(3) Genel Müdürlüğün yardımcı hizmet birimleri şunlardır:
a) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
b) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı.
(4) İlgili birimler 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, Hukuk Müşavirliği de

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İda-
relerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede verilen
görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı ve Görevleri

Taşra teşkilatı
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı il müdürlüklerinden oluşur.
(2) İl teşkilatının hizmetleri il müdürüne bağlı olarak şube müdürü ve diğer personel

eliyle yürütülür.
(3) İl müdürlükleri, basın-yayın alanına ilişkin görevlerini, bulundukları illerle birlikte,

sorumluluklarına verilen illeri de kapsayacak şekilde yerine getirirler.
İl müdürlüklerinin basın-yayın faaliyetleriyle ilgili görevleri
MADDE 11 – (1) İl müdürlüklerinin basın-yayın faaliyetleriyle ilgili görevleri şunlar-

dır:
a) Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması ve

bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akışının sağlanmasında yardımcı olmak.
b) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerde, basın-yayın alanında meydana gelen ge-

lişmeleri izlemek ve bu gelişmeler konusunda Genel Müdürlüğe bilgi vermek.
c) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerdeki basın mensuplarıyla münasebetlerin dü-

zenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.
ç) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerdeki yerli ve yabancı basın-yayın organlarının

ve mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,
tedbirler almak, gerekli gördüğü tedbirler konusunda Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak.
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d) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerde ikamet eden basın-yayın organları men-
suplarının 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönet-
meliği hükümleri uyarınca yapacakları müracaatları kabul etmek, gazetecilerin şahıs işlem dos-
yasını tutmak ve başvuruları gerekli evrakla birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirmek.

e) Yerel basının güçlendirilmesi ve haber kaynaklarının artırılması konusunda araştır-
malar yapmak ve önerilerde bulunmak.

f) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerin tanıtılması ve oluşan ekonomik ve sosyal
gelişimlerin yansıtılması bakımından basın ve yayın organları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile
ilişki kurmak, kamuoyunu aydınlatıcı faaliyetlerde bulunmak ve gerektiğinde bu amaçla ilgili
makamların bilgisi çerçevesinde basın mensuplarının görev yaptıkları illere davet edilmesini
sağlamak.

g) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerde yayın yapan basın-yayın organlarını izle-
mek ve uygun görülen haber ve yazıların Genel Müdürlükçe yayımlanan gazete, dergi, bülten
ve benzeri yayınlarda yer alması için teklifte bulunmak, yerel basın organlarının Devlet En-
formasyon Sistemi çalışmalarına dâhil olmasını sağlamak.

ğ) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerin basın tarihine ilişkin basında yer alan yazılı
kaynakları derlemek ve gerektiğinde bu kaynaklar ve yaşayan kişilerin bilgilerine başvurarak
kitap, bülten ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

h) Görev/sorumluluk alanlarına giren illerde yapılacak yerli ve yabancı basın mensup-
larının katılacakları toplantılarda gerektiğinde ilgili diğer kamu görevlileriyle de koordinasyonu
sağlayarak, basın merkezleri kurmak ve basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştıracak dü-
zenlemeleri yapmak.

ı) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.
İl Müdürlüklerinin idari ve mali işlerle ilgili görevleri
MADDE 12 – (1) İl müdürlüklerinin idari ve mali işlerle ilgili görevleri şunlardır:
a) Müdürlükte görevli personelin disiplin, izin, görevlendirme, özlük ve benzeri işlem-

lerinin yürütülmesi.
b) Yıllık faaliyet programlarının yapılması ve bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarının

aylık raporlar halinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi.
c) Müdürlüğün mali işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi.
ç) İl müdürlüğünün bütçe tekliflerinin hazırlanarak süresi içinde Genel Müdürlüğe gön-

derilmesi.
d) İl müdürlüğünün taşınır mal işlemlerinin 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre yü-
rütülmesi.

e) İl müdürlüğünün yangından, her türlü sabotaj, tabii afet, tahrip gibi felaketlerden ko-
runması için ilgili mevzuat uyarınca gerekli tedbirlerin alınması ve sivil savunma hizmetleri
ile ilgili çalışmaların yürütülmesi.

f) İl müdürlüğünün görevlerinin etkin, verimli, ekonomik, süratli ve en az kaynak kul-
lanımıyla yürütülmesini sağlayacak önlemlerin alınması.

g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerin yerine getirilmesi.
İl müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) İl müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bulunduğu ilde Genel Müdürlüğü temsil etmek.
b) İl müdürlüğünde görevli personelin, etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağla-

yacak gerekli planlama ve iş bölümünü yapmak, çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve iş-
lerin düzenli olarak yürütülmesi için gereken önlemleri almak.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               7 Haziran 2013 – Sayı : 28670

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



c) İl müdürlüğüne verilen görevlerin yürütülmesinde gerek kendi personeli, gerekse di-
ğer gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) İl dâhilinde yapılacak toplantılarda Genel Müdürlüğü temsil etmek ya da bir temsilci
görevlendirmek.

d) Herhangi bir nedenle görevinden geçici olarak ayrılması halinde yerine vekâlet ede-
cek şube müdürünü, şube müdürü yoksa ildeki diğer il müdürlerinden uygun gördüğü kişiyi
Genel Müdürlük Makamına teklif etmek.

e) Kendisine verilecek yetki çerçevesinde imza yetkisini kullanmak.
f) Personelin kişisel durumlarını, çalışmalarını, göreve devamlarını izlemek, iş yerinde

gereken disiplini sağlamak.
g) Kendisine verilen yetkilerden uygun görülenleri, gerektiğinde, üst makamın onayı

ile ast makamlara devretmek.
İl müdürlüklerince düzenlenecek raporlar
MADDE 14 – (1) İl müdürlükleri, aşağıda belirtilen raporları hazırlamak ve belirlenen

sürelerde Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdürler.
a) Aylık Faaliyet Raporu: İl müdürlüğünce yapılan faaliyetleri belirtir rapor, her ayın

sonu itibarıyla düzenlenir ve bir sonraki ayın ilk haftası içinde gönderilir.
b) Medya Hareketlilik Raporu: Görev/sorumluluk alanlarına giren illerdeki basın-yayın

kuruluşlarının faaliyet durumlarına, basın-yayın meslek kuruluşlarına ve gazetecilerin mesleki
hareketliliklerine ilişkin olarak Genel Müdürlüğün talebine göre üç ayda bir/ayda bir düzenlenir
ve müteakip ayın ilk haftası içinde gönderilir.

c) Mali İşler Raporu: İl müdürlüğünün mali işlerine ilişkin olarak düzenlenecek rapor,
her ayın sonu itibarıyla düzenlenir ve bir sonraki ayın ilk haftası içinde gönderilir.

ç) Yıllık Birim Faaliyet Raporu: Genel Müdürlük İdare Faaliyet Raporuna esas olmak
üzere, İl Müdürlüğü Birim Faaliyet Raporu hazırlanarak izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar
gönderilir.

d) Yıllık Çalışma Raporu: Genel Müdürlük çalışma planına esas olmak üzere bir önceki
yıl çalışmalarını karşılaştırarak hazırlanacak yıllık çalışma raporu izleyen yılın Şubat ayı sonuna
kadar gönderilir.

(2) Genel Müdürlüğün ilgili birimleri tarafından istenilen diğer raporlar talep edildiği
tarihte gönderilir.

(3) Aksi öngörülmedikçe raporlar Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılarak gön-
derilir.

(4) Raporların düzenlenme, Genel Müdürlüğe gönderilme ve il müdürlüklerinin per-
formans kriterleri arasında değerlendirilme esas ve usulleri Genel Müdürlükçe hazırlanacak
bir yönerge ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurtdışı Teşkilatı ve Görevleri

Yurtdışı teşkilatı
MADDE 15 – (1) Genel Müdürlüğün yurtdışı teşkilatı, basın müşavirlikleri ile ataşe-

liklerden oluşur.
(2) Basın müşavirliklerinin ve ataşeliklerin hizmetleri, basın müşaviri ve/veya ataşeler

ile sözleşmeli mahalli katip sekreterler eliyle yürütülür.
(3) Basın müşavirliklerinin ve ataşeliklerin görev alanları, aksine bir hüküm bulunma-

dıkça, bağlı oldukları dış temsilciliğin bulunduğu şehir ile sınırlıdır. Mesai günlerinde şehir dı-
şına herhangi bir nedenle çıkılması gereken durumlarda bağlı olunan misyon şefinin yanı sıra
Genel Müdürlüğe de bildirimde bulunulur. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun izinlerle ilgili hükümleri saklıdır.
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Basın müşavirlerinin ve ataşelerin görevleri
MADDE 16 – (1) Basın müşavirleri ve ataşeleri Genel Müdürlükçe belirlenecek genel

ilkeler çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler.
a) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda hükümetçe belirlenen stra-

tejilerin yurtdışında uygulanmasına yardımcı olmak.
b) Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna müessir şekilde yan-

sıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yap-
mak.

c) Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek ve değerlendirmek, gerekli
görülenler üzerine misyon şeflikleri ve Genel Müdürlük ile koordinasyon halinde düzeltici ve
bilgilendirici belge ve dokümanları ilgili birimlere ulaştırmak, bunların o medya kuruluşunda
veya yayınlarında yer almasını sağlamak.

ç) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan faaliyetlere katıl-
mak, bu faaliyetlerin ilgili ülke medyasında Türkiye’nin görüşleri doğrultusunda ve doğru bir
şekilde yer almasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak.

d) Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerinin Türkiye’nin dış politikasını destekleyecek
şekilde düzenlenmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak.

e) Görev bölgelerindeki basın yayın organlarını izlemek ve Türkiye’yi doğrudan ya da
dolaylı ilgilendiren yazıların çeviri ve orijinallerini Devlet Enformasyon Sistemi vasıtasıyla
Genel Müdürlük ve bağlı olduğu misyon şefliklerine iletmek.

f) Türkiye hakkında araştırma yapan, bilgi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlara yar-
dımcı olmak, ilgili kurumlarla koordine ederek gerekli bilgi ve belgenin teminini sağlamak.

g) Gerekli hallerde ilgili ülke basını için rapor, makale veya bilgilendirici yazılar ha-
zırlamak, demeçler vermek, radyo ve televizyon programlarına katkıda bulunmak.

ğ) Üst düzey resmî temaslarda basın ile ilişkileri düzenlemek, basın toplantılarını or-
ganize etmek, basın duyuruları hazırlamak ve bunları ilgili kuruluşlara ulaştırmak.

h) Basın-yayın ve enformasyon konularında ve bu organlarla ilişkilerde Büyükelçilik
Müşavirliği ve gerekli durumlarda sözcülüğünü yapmak.

ı) Genel Müdürlük ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek benzeri görevleri ye-
rine getirmek.

Basın müşavirlikleri ve ataşeliklerce hazırlanacak raporlar
MADDE 17 – (1) Basın müşavirlikleri ve ataşelikler aşağıda belirtilen raporları hazır-

lamak ve belirlenen sürelerde Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdürler.
a) Değerlendirme Raporu: Personel, görevlere ilişkin edindikleri bilgileri değerlendi-

rerek ulaştıkları sonuçları iki aylık raporlar halinde iki nüsha olarak hazırlar. Bu raporların bir
nüshasını kurumuna diğer nüshasını ise misyon şefi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına gönderir.
Misyon şefi rapordaki bulgular hakkında aksi kanaat taşıyorsa, bu kanaatini rapora ekler.

b) Faaliyet Raporu: Basın müşavirlikleri ve ataşeliklerce yapılan faaliyetleri içeren aylık
rapor, takip eden ayın ilk haftası içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Raporların düzenlenme, Genel Müdürlüğe gönderilme ve basın müşavirliği ve ata-
şeliklerin performans kriterleri arasında değerlendirilme esas ve usulleri Genel Müdürlükçe
hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir.

(3) Basın müşavirlikleri ve ataşeliklerce yapılacak mali işlemler ile bunların raporla-
masına ilişkin usul ve esaslar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bir yönerge
ile belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki devri
MADDE 18 – (1) Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler sınırlarını açıkça belir-

lemek ve yazılı olarak belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki
devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

(2) Yetki devredilen personelin görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
olması, risk faktörü ve liyakat ilkesi de gözetilerek yetki devrinin uygun kişiye yapılması esas-
tır.

(3) Yetki devri; Genel Müdürlükteki iş ilişkilerinin ve etkili iletişim becerilerinin artı-
rılması, çatışmaların yönetilmesi, yönetsel sorumluluğun paylaşılması, katılımcı yönetim ve
etkili karar alma mekanizmalarının oluşturulması, personel üzerinde denetimin sağlanabilmesi,
yöneticilerin stratejik kararlar oluşturmaya zaman ayırabilmesi ve kontrol ihtiyacını en aza in-
diren prosedürlerin kuramsallaştırılması gibi amaçlarla yapılır.

(4) Yetki devri, personelin iş ilişkilerinin ve etkili iletişim becerilerinin artırılmasını,
hedeflere yöneltilmesini, kuruma karşı tutumunun yönetilmesini, geliştirilecek yönlerinin or-
taya çıkarılmasını, bireysel gelişime destek olunmasını ve çalışmaya karşı istek ve bağlılık
oluşturulmasını, sorumluluk üstlenmesini ve yöneticilik rolünü algılayabilmesini de sağlayacak
şekilde yapılır.

(5) Her birimde iş süreçlerini uzatan ve bürokratik uygulamalara neden olan konularda
yetki devri yapılacak alanlar birim yöneticilerince belirlenir. Görev tanımlarını etkileyen yönler
olması durumunda bu husus İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Yazışma usulleri
MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük birimlerinin yazışmaları, 18/10/2004 tarihli ve

2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygula-
nacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümlerine uygun şekilde yapılır.

(2) Genel Müdürlük birimlerinin kendi aralarındaki yazışmaları, ilgili yönergede belir-
tilen usul ve esaslara göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve uygulanmayacak hükümler
MADDE 20 – (1) 16/8/1997 tarihli ve 23082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Baş-

bakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorum-
luluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere merkez teşkilatında şube
müdürü ve şube müdürlüğü isimlendirilmesine ilişkin önceki tarihli idari işlemler uygulanmaz.
Şube bazında görev yapan birimler “Şube Müdürlüğü” şeklinde adlandırılır, şube müdürleri
ise “Şube Müdürü” unvanı ile görev yaparlar.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel

Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel
Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik
hesabında bulunan toplam tutarı,”

“c) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katı-
lımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Devlet katkısı, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine ile-

tilen bilgiler esas alınarak, emeklilik gözetim merkezi tarafından hesaplanır.
(2) Şirketler, işverenler tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına ödenen katkı pa-

yına ilişkin veriler ile devlet katkısı hesaplamasına esas diğer verileri, emeklilik gözetim mer-
kezince belirlenen içerik, format ve yönteme göre en geç kaydın oluştuğu günü takip eden iş
günü saat 14:00’e kadar emeklilik gözetim merkezine gönderir. Şirketler, bu verileri doğru,
eksiksiz ve tutarlı olarak emeklilik gözetim merkezine bildirmekle yükümlüdür. Emeklilik gö-
zetim merkezi, verilerin, belirlenen içerik, format ve yönteme göre gönderildiğini ve tutarlılığını
kontrol eder, aykırılık saptanan verileri düzeltilmek üzere şirketlere gönderir.

(3) Şirketler, katkı payının ödendiği ayın sonunu takip eden onuncu iş günü sonuna ka-
dar, ilgili ay içinde gönderdiği tüm verilerin tutarlılığına ve doğruluğuna ilişkin nihai kontrolünü
tamamlar ve kayıt kesinleştirme bildirimini emeklilik gözetim merkezine gönderir. Emeklilik
gözetim merkezi tarafından yapılan kontrol uyarınca gerçekleştirilen düzeltmeler hariç, bu ta-
rihten sonra yapılacak değişiklikler, yeni gönderilecek veriler ile bu tarihe kadar şirket tarafın-
dan tutarlılığı, doğruluğu sağlanamayan ya da devlet katkısı hesabı yapılmasına imkan verme-
yecek şekilde gönderilen veriler, ilgili katkı payının ödendiği aya ilişkin devlet katkısı hesap-
lamasında dikkate alınmaz.

(4) Kayıt kesinleştirme bildirimini takip eden beş iş günü içinde emeklilik gözetim mer-
kezi Müsteşarlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrolleri yapar
ve şirket ile emeklilik gözetim merkezi arasında, ikinci ve üçüncü fıkraya göre aykırılık tespit
edilmeyen veriler üzerinden bir mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak
imzalanır. Mutabakat belgesinde yer alması gereken asgari hususlar Müsteşarlıkça belirlenir.

(5) Katkı payının ödendiği aya ilişkin hesaplamada mutabakata dahil edilmeyen öde-
meler, katkı payı tahsilatının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir
yılı aşmamak üzere, takip eden dönemlerde yapılacak devlet katkısı hesaplamasında dikkate
alınır. Bu gecikme nedeniyle katılımcının maruz kaldığı zarar ilgili şirket tarafından karşılanır.

(6) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu ve-
rileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına, mavi kart sahipleri için ilgili kimlik numarala-
rına göre katılımcı bazında konsolide eder ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde
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yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. Devlet katkısı hesabında 5 inci maddede yer alan
limite kadar olan katkı payı tutarları dikkate alınır. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi ol-
ması durumunda, sözleşme bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı
paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşme-
lerine paylaştırılır.

(7) Emeklilik gözetim merkezi, mutabakat belgesinin imzalanmasını müteakip dört iş
günü içinde, katılımcı bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, şirket bazında
ödenecek devlet katkısı bilgilerini ise hesap formu ile birlikte Müsteşarlığa gönderir. Hesap
formunda yer alacak hususlar Müsteşarlıkça belirlenir.

(8) Devlet katkısının hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile
29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve
bunların altsoyları adına ödenen ve şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olan katkı payı öde-
meleri dikkate alınır; şirketçe katılımcı hesabına yapılan ceza ödemeleri, ek faydalar, işveren
grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar, başka bir
şirketten aktarımla gelen tutarlar, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemeleri, kime ait
olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri ve Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası
kapsamında aktarılan tutarlar hesaplamaya dahil edilmez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin
devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal
etmiş olması gerekir.

(9) Devlet katkısına ilişkin yapılacak işlemlerle ilgili olarak, şirketler ile emeklilik gö-
zetim merkezi arasında operasyonel süreci ve koşulları belirleyen bir protokol imzalanır.

(10) Bu maddede belirtilen işlem sürelerinde Müsteşarlıkça değişiklik yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Emeklilik gözetim merkezi, Müsteşarlık tarafından gönderilen devlet katkısını, en geç hesap-
larına intikal ettiği günü takip eden iş günü şirketlerin hesaplarına öder.”

“(2) Şirketler, katılımcılara ait devlet katkısını, en geç hesaplarına intikal ettiği günü
takip eden iş günü devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılan fon için alım tali-
matını vererek yatırıma yönlendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası ger-
çekleşene kadar, fonun saklayıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulur.
Devlet katkısının şirket hesaplarına intikal ettiği gün itibarıyla, aktarım veya sistemden ayrılma
işlemi nedeniyle katılımcının fonlarına ilişkin satış talimatı verilmişse, katılımcının devlet kat-
kısı yatırıma yönlendirilmez, satılan fon paylarından nakde dönüşen tutara ilave edilir. Şirketler,
devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin talimat kayıtlarını muhafaza eder ve dene-
time hazır halde bulundurur. Hesabına intikal eden devlet katkısının zamanında yatırıma yön-
lendirilmemesi nedeniyle oluşacak zarar şirket tarafından karşılanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Katılımcının, bir şirkette bulunan bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin
başka bir şirkete aktarılması durumunda, devlet katkısı hesabındaki tutarlar da Bireysel Emek-
lilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin şirketler arası aktarım hakkındaki hükümleri dikkate alı-
narak katılımcının birikimleriyle birlikte yeni şirkete aktarılır. Şirket, katılımcının birikimini
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oluşturan fon paylarının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak devlet katkısı hesabındaki
fon paylarının satışını gerçekleştirir, fon paylarının nakde dönüştüğü gün ilgili tutarı aktarım
yapılacak şirkete aktarır. Aktarım yapılan şirket, bu tutarı, en geç hesaplarına intikal ettiği günü
takip eden iş günü, devlet katkısına ilişkin fon paylarının alım talimatını vererek yatırıma yön-
lendirir. Bu tutarlar, alım talimatı verilen fon paylarının takası gerçekleşene kadar, fonun sak-
layıcı kuruluş nezdinde açılan özel hesabında bloke şekilde tutulur.”

“(2) Katılımcının, önceki şirketinde ödediği katkı payları nedeniyle hesabına henüz in-

tikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde bu tutar en geç şirkete ödendiği günü takip

eden iş günü katılımcının yeni şirketine aktarılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Katılımcının, emeklilik hakkını kazanmadan sözleşmesini sonlandı-

rarak sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet

katkısı hesabındaki hak kazanılan tutarlar, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile birlikte

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin sistemden ayrılmaya ilişkin hükümleri dik-

kate alınarak kendisine ödenir.

(2) Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar,

genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aşağıda belirtilen işlemler takip edilerek iade edilir.

(3) Şirket, katılımcı tarafından gönderilen ayrılma talep formunun intikal etmesini takip

eden iş günü emeklilik gözetim merkezini bilgilendirir. Şirket, formun intikalini müteakip

onbeş iş günü içinde, katılımcının devlet katkısı hesabındaki fon pay adet ve tutar verisinin ve

hesapladığı hak kazanma oranının emeklilik gözetim merkezi kayıtları ile uyumlu olduğunu

teyit eder. Emeklilik gözetim merkezi, bu uyumun teyidi amacıyla şirketlerin emeklilik gözetim

merkezi nezdinde tutulan kendi kayıtlarına uzaktan erişimi için gerekli altyapıyı kurar. Ayrılma

işlemi gerçekleştirilmeden önce katılımcının sistemden ayrılmaktan vazgeçmesi durumunda

şirket, katılımcının bu yöndeki talebinin kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü emeklilik

gözetim merkezini bilgilendirir.

(4) Şirket, üçüncü fıkrada belirtilen teyidi sağlamasını müteakip katılımcının birikimini

oluşturan fon paylarının nakde dönüşme sürelerini dikkate alarak, devlet katkısı hesabındaki

fon paylarının satım talimatını verir.

(5) Şirket, fon paylarının nakde dönüştüğü gün, ilgili tutarı genel bütçeye gelir kayde-

dilmek üzere Müsteşarlık hesaplarına öder. Şirket bu ödemelere ilişkin bilgiyi, ödemelerin ya-

pıldığı aya ilişkin kayıt kesinleştirme bildirim tarihine kadar emeklilik gözetim merkezine gön-

derir. Emeklilik gözetim merkezi, kendisine yapılan bildirim ve iletilen veriler kapsamında,

Müsteşarlık hesaplarına ödenen tutarların kendi kayıtları ile uyumunu ve doğruluğunu kontrol

eder. Ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci

maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Ka-

nun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili vergi

dairesine aylık olarak bildirilir.

(6) Müsteşarlık hesabına şirketlerce yapılan fazla ödemeler iade edilir. Fazladan ödenen

tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Şirketler, devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru he-

saplanması ve kendi altyapı ve operasyonlarından kaynaklanan hataların önlenmesi için gerekli

tedbirleri alır.

(2) Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren 6183

sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle

birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi

tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine aylık olarak bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “İMKB” ibareleri

“BIST” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “28/2/2002 tarihli ve

24681 sayılı” ibaresi “13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve ge-

tirilerinin” ibaresi “hesabındaki tutarların” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(2) 1/1/2013 tarihinden sonra emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin üç

yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde

onbeşine, altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde otuzbeşine, on yıl ve daha fazla

olması durumunda ise yüzde altmışına hak kazanır. Hesaplamalar, emeklilik sözleşmesi bazında

yapılır. Süre hesabında, sistemden ayrılma tarihi olarak, devlet katkılarının yatırıma yönlendi-

rildiği fonun paylarının satım talimatının verildiği tarih dikkate alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Şirketler, devlet katkısı uygulamasına ilişkin işlemler ile kendi bünyelerindeki ka-

tılımcıların sözleşme bazında devlet katkısı hesabındaki tutarlara hak kazanımı sürelerinin

mevzuatta öngörüldüğü şekilde takibi için gerekli teknik altyapıyı kurar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teyid

edilememesi nedeniyle” ibaresi “teyid edilememesi ve benzeri nedenlerle” şeklinde, dördüncü

fıkrasında yer alan “aynı gün” ibaresi “süresi” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “tahsilat”

ibaresi “ödeme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesinde yer alan, mavi kart sahipleri için ilgili kimlik numaralarına göre

devlet katkısı hesaplanmasına dair hükümler 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/12/2012 28512
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE

AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık hukuk müşaviri ve avukat kadro-

larına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş sınavının şekli ve uygulanmasını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Bakanlık hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ata-

nacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Giriş Sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

ç) Sınav Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,

d) İnceleme Komisyonu: Sınav için yapılacak başvuruları inceleyecek komisyonu,

e) KPSS (B): B Grubu Kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Bakanlığa ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına, boş kadro ve ih-

tiyaç durumuna göre, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı

ve/veya sözlü sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:

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

taşımak,
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b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 7 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru

tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri

ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı, kadronun sınıfı ve

derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önceden, Resmî Gaze-

te’de, yurt düzeyinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık

internet sitesinde en az bir defa yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri ve sekretarya hizmetleri

MADDE 8 – (1) Sınava başvuru, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen ad-

rese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlık internet adresinden te-

min edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Üç adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu

kurumları veya Bakanlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda

belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler

dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer alan giriş sınavı ve Sınav Komisyonuyla  ilgili sekretarya hiz-

metleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Personel Dairesi Başkanlığında, şube müdürlerinden ve hukuk müşa-

virlerinden oluşmak üzere İnceleme Komisyonu kurulur.  Bu Komisyon,  sınav için, öngörülen

süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartları taşıyıp taşımadıklarını

tespit eder. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendir-

meye alınmaz.
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(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek

puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere

bir sıralamaya tabi tutulur.  KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana

sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Bakanlık internet sitesinde

duyurulur.

Sınav konuları

MADDE 10 – (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Ticaret Hukuku.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) İcra ve İflas Hukuku.

f) İdare Hukuku.

g) İdari Yargılama Hukuku.

ğ) Ceza Hukuku.

h) Ceza Usul Hukuku.

ı) İş Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave

konular da belirleyebilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 11 – (1) Sınav Komisyonu, Müsteşarın veya uygun görülen Müsteşar Yar-

dımcısının başkanlığında I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile daire başkanı dü-

zeyindeki yöneticiler,  hukuk müşaviri veya üniversite öğretim üyeleri arasından Bakan onayı

ile belirlenen başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bakanlık dışından Sınav

Komisyonuna görevlendirilen asıl üye sayısı ikiyi geçemez. Personel Dairesi Başkanı ve I. Hukuk

Müşaviri Komisyonun doğal üyesidir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna

katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre sınav komisyonuna  katılırlar.

(2) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,

ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı

sınavlarda görev alamaz.

Sınavı Komisyonunun görevleri

MADDE 12 – (1) Sınav Komisyonu,   sınavın yapılması,  sonuçların ilan edilmesi, itiraz-

ların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.  Oylama

sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte

belirtmek zorundadır.
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Sınavın değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Sınavın yazılı yapılması hâlinde, Sınav Komisyonu, sınav kâğıtlarını

değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf

açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların nu-

maralarının yer aldığı cetvele her üye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte Sı-

nav Komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak

yazılı sınav başarı notu belirlenir. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendir-

mesinin neticelendiği günü takip eden beş gün içinde Bakanlığın internet sayfasında yayınlan-

mak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı

sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Sadece yazılı sınav sonu-

cuna göre atama yapılması halinde, bu sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere duyu-

rulan azami boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit-

liği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Sınavın yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava

alınırlar. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava

çağrılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve

sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not

alandan başlamak üzere belirlenir.

(3) Sınavın sadece sözlü yapılması halinde, başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek

not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği duru-

munda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sözlü sınavda adaylar;

a) 10 uncu maddede yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komis-

yonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar

puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda ba-

şarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puan-

ların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Ba-

şarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen hukuk

müşaviri ve avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerin-

den oluşturulan liste Bakan onayına sunulur. Bakanın onayladığı başarı listesi Bakanlık internet

sitesinde ve Bakanlık hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan

adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.
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(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından

itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için

müktesep hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Ya-

pılan itirazlar Sınav Komisyonunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on

beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları

yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

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

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav

belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Bakanlıkça

saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş

sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atama

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı

kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanırlar. Asıl

listeden hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli se-

beplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılan-

ların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla yedek listeden

başarı sırasına göre atama yapılabilir.
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(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

Bildirim

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm  bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-

kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay

Sicil Yönetmeliğinin 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile bu Yönetmeliğin 108 inci

maddesine göre alınmış sağlık raporu veya ön rapor,” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Muayeneye sevk ve sağlık raporunun değerlendirilmesi

MADDE 108 – Muvazzaf astsubaylardan muvazzaf subay yazılı sınavını kazananların,

tam teşekküllü bir askerî hastaneye sevk edilerek, sağlık bakımından elverişli olup olmadıkları

saptanır. Sağlık raporu veya ön rapor, mülakattan önce kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulunacak şekilde gön-

derilir. Sağlık raporu veya ön raporu uygun olmayanlar mülakata alınmazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu karar, kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı

kurmay başkanının onayı ile tekemmül eder.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve

Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinin ismi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, Türk gemi sicillerinden herhangi birine veya bağlama kütüğüne

kaydı zorunlu veya ihtiyari olan gemiler ve su araçlarını  kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 1/11/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci mad-

desi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Balık avlama gemisi: Deniz canlılarını ticari amaçla avlamak için donatılmış gemiyi,

ç) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka

aletle seyredebilen her tekneyi,

d) Gros tonilato: Gemi ve su aracının kapalı hacimlerinin bu Yönetmelik veya sözleşme

hükümlerine göre tespit edilmiş değerini,

e) Güvenlik tonajı (GTs) = 5 (beş) yaşını geçmiş balıkçı teknelerinde, güvenliği, çalışma

koşullarını, hijyeni ve ürün kalitesini geliştirmek için üst güvertede yapılan modernleştirmeler

nedeni ile oluşan tonaj artışını,

f) İdare: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Ge-

nel Müdürlüğünü,

g) İç su: Tabiî ve suni göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

ğ) Kayıtlı gemi: Türk uluslararası gemi sicili, Türk gemi sicili veya bağlama kütüğünden

herhangi birine kayıt edilmiş gemi veya su aracını,

h) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

ı) Net tonilato: Gemi ve su aracının bu Yönetmelik veya sözleşme hükümlerine göre

tespit edilmiş değerini,
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i) Sözleşme: 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Ge-

milerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesini,

j) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kulla-

nılan her türlü araç ve yapıyı,

k) Tadilat: Gemi ve su aracının üç boyutundan en az birinin ya da gros veya net tonila-

tosundan en az birinin değişimine neden olacak yapısal değişikliği,

l) Tam boy: Teknenin oluşturduğu yapının kıç taraftaki sabit en uç noktasından baş ta-

raftaki en uç noktasına kadar ölçülen mesafeyi,

m) Tanınmış Kuruluş: IMO kurallarına göre taraf devletlerce yetkilendirilen ve IMO

tarafından da yetki kapsamıyla birlikte ilan edilen veya bölgesel birlikler tarafından oluşturulan

komisyonlarca, uluslararası kriterlere göre yetkilendirilen ve/veya kabul edilen ve kabul edildiği

ilan edilen kuruluşu,

n) Tonilato belgesi: Gemi ve su aracının belirleyici özelliklerini, teknik özelliklerini ve

ölçüm sonuçlarını gösteren  belgeyi,

o) Yeni gemi ve su aracı: 12/3/2009 tarihinden sonra omurgası kızağa konulan veya

inşa veya tadilat izni verilen gemi ve su aracını,

ö) Yetkilendirilmiş Kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve

Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Balık avlama gemisi haricindeki gemi ve su aracının tam boyu ölçülürken baş ve

kıç tarafında yapısal olarak devam eden sabit platform olması halinde platformun en uç kıs-

mından ölçü alınır, sökülüp takılabilen platformlar ise ölçüme dahil edilmez. Gemi ve su ara-

cının baş ve kıç tarafında pruvadan itibaren ileriye doğru uzatılan, tekne güvertesinin dışına

çıkan uzantıların olması halinde tam boy ölçüsü alınırken bu uzantılar dikkate alınmaz. Gemi

ve su aracının baş bodoslaması küpeşte şeklinde tasarımlanmış ise tam boy küpeştenin en ucun-

dan alınır.”

“(3) Kaydı zorunlu olmayan gemi ve su araçlarının bu Yönetmelik kapsamında belge-

lendirilmesi malikin talebine bağlıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte geçen gemi ve su araçlarının boy uzunluklarına

göre ölçülmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

a) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarının tonilatoları; liman başkanı, li-

man başkan yardımcısı, gemi sürvey uzmanı ile eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle
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ilgili fakülte ve yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği,

gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olan personel ile mesleki yeterli-

likleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür. Ayrıca, İdarenin verdiği eğitim

sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş diğer personel tarafından da ölçülür. Ölçüme

esas olan hesaplar yetkili personel tarafından imzalanır ve hesaplar sonucu düzenlenen tonilato

belgesi paraflanarak eklerle birlikte imzaya sunulur.

b) Tam boyu, 15 metre dâhil olmak üzere, 15 metreden büyük gemi ve su araçlarının

tonilatoları; gemi sürvey uzmanı, denizcilik uzmanı, denizcilik uzman yardımcısı, mühendis,

araştırmacı ile uzman kadrolarında bulunan ve mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği

olan personel tarafından ölçülür. Ayrıca, eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili

fakülte ve yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği,

gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olup, gemi sürvey uzmanı, deniz-

cilik uzmanı, denizcilik uzman yardımcısı, mühendis, araştırmacı ve uzman kadrolarında bu-

lunupta İdarenin verdiği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş personel tarafın-

dan da ölçülür.  Ölçüme esas olan hesaplar yetkili personel tarafından imzalanır ve hesaplar

sonucu düzenlenen tonilato belgesi paraflanarak eklerle birlikte imzaya sunulur.

(2) Sözleşmeye göre tescil boyu 24 metreden küçük gemi ve su araçlarının ölçümleri

ve belgelendirmeleri liman başkanlıklarınca, sözleşmeye göre tescil boyu 24 metre ve daha

büyük gemi ve su araçlarının ölçümleri ve belgelendirilmeleri sadece gemi sürvey kurulu baş-

kanlığınca gerçekleştirilir. Ayrıca ihtiyaç olması halinde sözleşmeye göre tescil boyu 24 met-

reden küçük gemi ve su araçlarının ölçümleri gemi sürvey kurulu başkanlığınca gerçekleştirilir

ve hazırlanan ölçme raporu belgelendirmenin yapılması için ilgili liman başkanlığına gönde-

rilir.

(3) Hazırlanan tonilato belgesine kayıt şekline göre teknik kütük defterinden veya bağ-

lama kütüğü sisteminden alınacak bir sıra numarası verilir.

(4) Liman başkanlıkları bünyesinde ölçmeye yetkili personel bulunmadığı durumda ge-

mi ve su araçlarının mahallinde ölçülebilmesi için, en yakın ölçmeye yetkili personelin bulun-

duğu diğer bir liman başkanlığından veya gemi sürvey kurulu başkanlığından personel talep

edilir.

(5) Yurt dışında bulunan mevcut veya yeni inşa Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının

ölçülmesi için, İdare ölçümün yapılması amacıyla gemi sürvey kurulu başkanlığından yetkili

personel görevlendirebilir veya İdare tarafından iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşlara ölçüm

için yetki verebilir. Her durumda sözleşmeye göre tescil boyu 24 metre ve daha büyük gemi

ve su araçları, ölçme hesapları dâhilinde gemi sürvey kurulu başkanlığınca belgelendirilir. Ay-

rıca Sözleşmeye göre tescil boyu 24 metre altında ve yurt dışında bulunan gemilerin ölçüm ve

belgelendirilmesi işlemi idare tarafından değerlendirilir.
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(6) Tonilatosu ölçülecek gemi ve su araçlarının yapım özellikleri nedeniyle bu Yönet-

melikte belirtilen kurallara göre ölçülmesinin uygun olmayacağının veya mümkün olmayaca-

ğının veya ölçümün gerçek değerinden çok farklı sonuçlanacağının tonilato ölçmeye yetkili

birim tarafından değerlendirilerek İdareye bildirilmesi halinde, ölçmenin nasıl yapılacağı İdare

tarafından belirlenir. Bu durumda, gemi ve su aracının tonilatosunu ölçmek üzere İdare tara-

fından görevlendirme yapılır.

(7) İç sularda çalışan tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları, belediye baş-

kanlıklarında görevli mühendis, dört yıllık üniversite mezunu personel, tekniker ve teknisyen

kadrolarında olan ve İdarenin verdiği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş per-

sonel tarafından ölçülür. Ölçümü yapılan gemi ve su aracı belediye başkanlığınca belgelendi-

rilir. İç sularda çalışan tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarının ölçümü, İdarenin

tonilato ölçmeye yetkili birimi tarafından yapılır ve belgelendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Gros veya net tonaj değişimine neden olabilecek cins değişimi yapılan gemi ve su

araçlarında veya cins değişimi nedeniyle ölçme yöntemi değişen gemi ve su araçlarında,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve (b), (c) ve (ç) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan durumlarda gemi ve su araçlarının to-

nilatosunun ölçülmesi amacıyla başvurular sözleşmeye göre tescil boyu 24 metrenin üstündeki

gemiler ve su araçları için gemi sürvey kurulu başkanlığına veya liman başkanlığına, diğer ge-

miler için liman başkanlığına ve iç sular için liman başkanlığına veya belediye başkanlığına

aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır:”

“b) 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi İnşa Yönetme-

liği kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarından; yetkilendirilmiş

kuruluşun gözetimi altında inşa edilenler için yetkilendirilmiş kuruluş gözetimi altında inşa

edildiğine dair yazı, yetkilendirilmiş kuruluşun gözetimi altında inşa edilmeyenler için Gemi,

Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu,

c) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yö-

netmeliği kapsamında bulunan tekneler hariç gemi ve su araçlarından Ek VII de yer alan Gemi,

Su Aracı Yapı Bildirisi veya bu belgenin diğer ülkelerdeki muadili olan üretici sertifikası,

ç) Tüm yeni gemi ve su araçlarından makinesi varsa makine faturası ve tam boyu 24

metrenin altındaki yeni gemi ve su araçlarından tekne faturası,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tonilato ölçümüne ilk itiraz,

gemi ve su aracının maliki veya yetkili temsilcisi tarafından ilk ölçümün yapıldığı yetkili biri-

me, tonilato belgesinin imza karşılığı teslim alındığı tarihten itibaren oniki ay içerisinde yazılı
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olarak yapılır. Yapılan itirazın sonuçlandırılıp gemi veya su aracı maliki veya yetkili temsilci-

sine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde İdareye ikinci itiraz yapılabilir.

İdarenin bu itiraz dahilinde, tonilato ölçümüne yönelik yaptığı hesap ve değerlendirme sonucu

verdiği karar uygulama açısından kesindir.

(2) Gemi sürvey kurulu başkanlığı, liman başkanlığı ve belediye başkanlıklarına yapılan

itirazlar müracaat tarihinden itibaren onbeş (15) iş günü içerisinde, İdareye yapılan itiraz ise

müracaat tarihinden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve aynı süre içerisinde

itirazın sonucu ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

(3) İdareye, gemi sürvey kurulu başkanlığına ve liman başkanlığına yapılan her itirazın

değerlendirilmesi için İdare tarafından belirlenecek itiraza yönelik yeniden ölçme bedeli Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olup geçerli bir tonilato belgesi olma-

yan gemiler tonilato belgesi alıncaya kadar uğradıkları ilk Türk limanında tutulur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tam boyu 15 (dahil) metreden büyük olan gemi ve su araçları

MADDE 11 – (1) Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe tam boyu 15 (dahil) metreden bü-

yük olan gemi ve su araçlarının tonilatoları, sözleşme ve eklerinde belirtilen gros ve net tonilato

tespit esaslarına göre ölçülür.

(2) Belirli geometrik şekle (kare, dikdörtgen, yamuk ve silindirler prizması) sahip gemi

ve su araçlarının hacimleri basit matematiksel formüllerle hesaplanabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tam boyu 15 (dahil) metreden büyük olan yeni balık avlama gemilerinin tonilato-

ları, sözleşmede belirtilen gros ve net tonilato tespit esasları ile ölçülür.

(2) Tam boyu 15 metreden küçük balık avlama gemilerinin tonilatoları Ek I de tarif edi-

len kurallara göre ölçülür. Ek I de tarif edilen kurallarda geminin gros tonilatosu hesabında üst

yapılar, set ve kasara gibi kapalı hacimler dikkate alınmaz. Ancak gemi malikinin yazılı talepte

bulunması ve ölçüm için yetkili makam tarafından gerekli olduğu belirtilen planları sunması

durumunda bu gemiler, sözleşmede belirtilen gros ve net tonilato tespit esasları ile ölçülür.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su

araçları ile Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatoları Ek II de tarif

edilen ölçme kuralına göre ölçülür.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ve dördüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ölçme sistemi”

“(4) Gemi ve su araçlarının ölçümü karada veya ölçü kontrolünün yapılabildiği uygun

deniz ortamlarında, gemi ve su aracı üzerinden yapılır. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamın-

daki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçlarının ölçme işlemi,

gemi üzerinden alınan ölçü ile proje ölçülerinin uyumluluğu kontrol edildikten sonra gemiye

uygun projeler üzerinden sözleşmeye göre hesaplar yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Tonilato Ölçme Raporları, Kayıt ve Belgelerin Düzenlenmesi”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tonilato ölçme raporları, kayıt ve belgeler

MADDE 16 – (1) Tonilato ölçümü yapıldıktan sonra 6 ncı maddede yer alan yetkiler

çerçevesinde gemi sürvey kurulu başkanlığı, liman başkanlığı ve belediye başkanlığı tarafın-

dan,

a) Ek II-(A) da tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen tam boyu 15 metreden küçük

gemi ve su araçları için Ek V-(A) da yer alan forma uygun ölçme raporu kullanılır ve Ek IV-A

da yer alan tonilato belgesi düzenlenir.

b) Sözleşmede belirtilen gros ve net tonilato tespit esaslarına göre ölçülen gemi ve su

araçları için Ek V-(C) de yer alan forma uygun ölçme raporu kullanılır ve sözleşmede yer alan

tonilato belgesi düzenlenir. Sözleşmeye göre yapılacak ölçüm işlemlerinde, İdare sayısal paket

programların kullanılmasına izin verebilir.  Bu programlar ile alan ve hacim hesaplarının ya-

pılması durumunda, program çıktıları ve ofset tablosu hesabı yapan personelin imzası ile ölçme

raporu içerisinde bulunması yeterli olacaktır.

c) Ek I de tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen tam boyu 15 metreden küçük balık

avlama gemileri için Ek V-(D) de yer alan forma uygun ölçme raporu kullanılır ve Ek IV-(C)

de yer alan tonilato belgesi düzenlenir.

ç) EK II-(B) de tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen Gezi Tekneleri Yönetmeliği

kapsamına giren ve ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 24 metre ve daha küçük

özel tekneler için Ek V-(E)’de yer alan forma uygun olarak ölçme raporu kullanılır. Gezi Tek-

neleri Yönetmeliği kapsamı dışındaki boyu (LH) 24 metreden büyük özel tekneler ise sözleş-

meye uygun olarak ölçülür ve belgelendirilir.

(2) Tonilatosu ölçülen gemi ve su aracının bağlama kütüğüne, Türk uluslararası gemi

siciline veya Türk gemi siciline kaydı aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Sicillerden birine kaydedilecek gemi ve su aracını ölçen gemi sürvey kurulu başkan-

lığınca veya liman başkanlığınca;
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1) Ölçme raporu düzenledikten ve teknik kütük defterine kayıt edildikten sonra teknik

kütük numarası ile tonilato belgesi harcı alınarak tonilato belgesi düzenlenir.

2) Tonilato belgesinin asıl nüshası ölçmeyi yapan gemi sürvey kurulu başkanlığı veya

liman başkanlığı tarafından tescil için gemi ve su aracı malikinin tercih ettiği sicil limanı olan

liman başkanlığına gönderilir.

3) Gemi ve su aracının tescil işini yapan liman başkanlığı, tonilato belgesini gemi ve

su aracının malikine veya yetkili temsilcisine teslim eder.

b) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenecek gemi ve su aracını ölçen gemi sürvey

kurulu başkanlığı, liman başkanlığı veya belediye başkanlığınca;

1) Ticari gemi ve su araçlarına ölçme raporu düzenlenerek bağlama kütüğü kayıt numarası

ile tonilato belgesi harcı alınarak tonilato belgesi düzenlenir.

2) Ticari olmayan gemi ve su araçlarında ise bağlama kütüğü kayıt numarası ile ölçme

raporu düzenlenir.

3) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi ve/veya tonilato belgesi düzenlenen gemi ve su araç-

larının belgelerinin asıl nüshası ilgili liman başkanlığı veya belediye başkanlığı tarafından gemi

ve su aracı maliki veya yetkili temsilcisine verilir.

(3) Tonilato belgesindeki ifadeler ve kayıtlar Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yazılır.

Su araçları için düzenlenen tonilato belgesinde “gemi” ibareleri “su aracı” olarak ifade edilir.

(4) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tüm belge, plan ve pro-

jeler ile harç makbuzu veya harç numarası ve tarihi düzenlenen tonilato belgesinin bir kopyası

ölçme raporu ile birlikte teknik kütük dosyasında veya bağlama kütüğü dosyasında muhafaza

edilir.

(5) Yetkili birimler tarafından gemilerin denize elverişlilik belgesi gibi emniyet belge-

lerine esas her beş yılda bir yaptığı programlı denetimler esnasında, yetkili personel tarafından

gemide tonilato değerlerini etkileyecek bir değişiklik olup olmadığı yönünde en geç beş yılda

bir gemi üzerinden kontrol yapılacaktır. Ayrıca geminin yurt dışında bulunduğu ülke göz önüne

alınarak tonilato değerlerine yönelik kontroller için idare iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşları

da yetkilendirebilir. Bu kontroller esnasında geminin tonilatosunu etkileyecek bir tadilat, şüphe

veya bulguya rastlanması halinde, ölçme işlemi bu Yönetmeliğe uygun olarak yeniden yapı-

lır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Sözleşmeye taraf ülkelerce sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş

uluslararası tonilato belgesi bulunan sözleşme kapsamındaki yabancı bayraktaki gemilerin Türk

Bayrağına geçmesi durumunda;

a) Önceki bayrak devleti tarafından yayımlanmış tonilato belgesi mevcut haliyle Türk

Bayrağında da Sözleşme gereğince üç (3) ay süre ile geçerlidir.
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b) Bayrak değişiminden sonraki ilk üç (3) aylık süre içerisinde gemi sürvey kurulu baş-

kanlığınca mevcut tonilato belgesine istinaden süre kısıtlaması yapılmadan yeni tonilato belgesi

yayımlanır.

c) Gemi sürvey kurulu başkanlığınca, yeni belge yayınlandıktan sonra tonilato belgesini

yayınlayan önceki bayrak devletinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan tonilato

belgesine esas olan tonilato hesapları resmi yazı ile istenir.

ç) Gemiye ait tonilato hesaplarının önceki bayrak idaresinden veya yetkilendirilmiş ve-

ya tanınmış kuruluştan temin edilmesinden sonra tonilato hesapları, gemi üzerinde yapılacak

fiili denetim ile ve varsa mevcut planlarla karşılaştırılarak tonilato değerleri kontrol edilir. Ge-

miye ait tonilato hesaplarının önceki bayrak idaresinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış

kuruluştan gelmediği veya temin edilemediği durumda, önceki idarenin yayınladığı tonilato

belgesinin arka sayfasındaki boy ve alan değerlerine ait bilgiler ile mevcut genel plan veya

mevcut diğer planlar ve gemi üzerinden alınacak ölçüler birbirleriyle kıyaslanarak tonilatoyu

etkileyecek bir değişiklik veya uygunsuzluk olup olmadığının kontrolü yapılır.

d) Kontrollerde uyumsuzluk tespit edilmezse bu fıkranın (b) bendine göre düzenlenen

tonilato belgesinin geçerliliği devam eder. Kontrollerde tonilato değerlerini değiştirecek önemli

uygunsuzluklar tespit edildiği durumda gemiye uygun yeni projeler üzerinden tonaj hesabı bu

Yönetmeliğe göre yeniden yapılır.

e) Gemi Türk bayrağına geçtikten sonra mevcut tonilato değerlerinin doğruluğuna yö-

nelik yapılacak kontrol, geminin emniyet belgelerine esas ilk planlı ara veya beş yıllık dene-

timlerinden hangisi önce ise bu denetim esnasında gemi sörvey kurulu başkanlığınca yerine

getirilir. Ayrıca geminin yurt dışında bulunduğu ülke göz önüne alınarak tonilato değerlerine

yönelik kontroller için idare iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşları da yetkilendirebilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Tonilato belgesi üzerindeki bir bilginin değiştirilmesi gerektiğinde,

yetkili birim tarafından yeni belge düzenlenir. Yapılan değişikliklere yönelik belge ve bilgiler

teknik kütük veya bağlama kütüğü kaydının olduğu birimde saklanır veya kayıtlı olduğu birime

gönderilir.

(2) Gemi ve su aracının;

a) Türk Bayrağından çıkması halinde çıkış işlemini takiben,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince

Türk Bayrağı çekme hakkını kaybetmesi durumunda,

c) Çalıntı, batma, kayıp ve zayi gibi durumların tespiti halinde,

tonilato belgesi iptal edilerek teknik kütük veya bağlama kütüğü kayıtlarına işlenir.

Mevcut dosya iptal işleminden itibaren beş (5) yıl süreyle muhafaza edilir.”
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tonilato belgesindeki değişikliklerin gemi sicil veya bağlama kütüğü limanına
bildirimi

MADDE 20 – (1) Kayıtlı gemilerden bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası
gereğince tonilato belgesi yenilenenlerin değişen bilgileri, teknik kütük veya bağlama kütüğü
kaydının bulunduğu gemi sürvey kurulu başkanlığı, liman başkanlığı veya belediye başkanlığı
tarafından ilgili gemi sicil veya bağlama kütüğü limanına en geç on (10) iş günü içerisinde bil-
dirilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“Tam boyları 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçlarının ölçümünde istisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tam boyu 15 (dahil) metre ile sözleşmeye göre tescil boyu

24 metre arasında olan gemi ve su araçları ile Sözleşmeye göre tescil boyu 24 (dahil) metreden
büyük olan ve ulusal sefer yapan bu Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su araçlarının tonila-
toları için 31/12/2014 tarihine kadar 7 nci madde hükümleri kapsamında yapılacak ölçme baş-
vurularında maliki veya yetkili temsilcisinin yazılı talebi üzerine Ek III’te tarif edilen ölçme
kuralına göre ölçülür. Yazılı talep olmadığı durumlarda veya 31/12/2014 tarihinden sonra bu
gemi ve su araçları sözleşme ve eklerinde belirtilen gros ve net tonilato tespit esaslarına göre
ölçülür.

(2) Ek III’te tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen gemi ve su araçları için Ek V-(B)’de
yer alan forma uygun ölçme raporu kullanılır ve Ek IV-(B)’de yer alan tonilato belgesi düzen-
lenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin geçici ikinci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici üçüncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin III numaralı ekinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“TAM BOYU 15 METRE VE DAHA BÜYÜK ULUSAL SEFER YAPAN GEMİ-

LERİN ÖLÇÜLMESİ ESASLARI”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek IV-A ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek IV-B nin arka yüzü ekteki şekilde değiştiril-

miştir.
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek IV-C ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin ekleri Ek V-A, Ek V-B, Ek V-C, Ek V-D ve Ek V-E’nin

başlığında geçen “T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı” ifadeleri “T.C. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 33 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.
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Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞGÜCÜ PİYASASI 
BİLGİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işgücü piyasası ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının

tespit edilmesi, derlenmesi ve dağıtılması faaliyetlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi, işgücü pi-
yasasına ilişkin ortak veri tabanının oluşturulması, çeşitli kurum ve kuruluşlarca oluşturulmuş
ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştırılması ve geliştirilmesi, veri üretiminde norm ve
standart birliğinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında sürekli diyalog ve işbirliği
ortamı oluşturmak amacıyla tavsiyelerde bulunacak İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu
oluşturmak ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işgücü piyasası ile ilgili veri üreten veya kullanan ka-

mu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, işçi, işveren ve kamu çalı-
şanları sendikaları konfederasyonları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar tarafından üre-
tilecek ve kullanılacak işgücü piyasası bilgilerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu,
b) Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
c) Yürütme Komitesi: İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Yürütme Komitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurulu ile Yürütme Komitesinin Oluşumu, Görevleri 

ile Toplantıları ve Sekretarya

Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 5 – (1) Danışma Kurulu; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye
İstatistik Kurumu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Orta-
doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor-
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saları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sen-
dikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Ça-
lışanları Sendikaları Konfederasyonu ve temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar Ku-
rulda birer üye ile temsil edilir.

(2) Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardım-

cısı Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(3) Toplantılara gündem gereği, gerekli görülen kuruluşların temsilcileri ve belirli ko-

nularda kendi alanlarında uzman kişiler çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) İşgücü piyasasına ilişkin oluşturulmuş ve oluşturulacak veri tabanlarının uyumlaştı-

rılması, ulusal ve uluslararası alandaki norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla öneri-

lerde bulunmak,

b) İşgücü piyasası bilgi kullanıcılarının istatistik alanındaki ihtiyaçlarını dikkate alarak,

ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

c) İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan konularda işgücü piyasası veri üreticilerine öne-

rilerde bulunmak,

ç) Kuruluşların kendi amaç ve fonksiyonları doğrultusunda oluşturacağı, işgücü piyasası

veri tabanları konusunda kuruluşlara önerilerde bulunmak,

d) İşgücü piyasasına ait verilerin toplanması ve dağıtılmasındaki öncelikler konusunda

veri üreticilerine önerilerde bulunmak,

e) Ülkenin istihdam ve eğitim ihtiyaçlarını etkileyecek uzun dönemli işgücü piyasası

gelişmeleri konusunda araştırma programlarının düzenlenmesi ve uygulanması konusunda ilgili

kuruluşlara önerilerde bulunmak,

f) Çalışma programını ve takvimini belirlemek.

Danışma Kurulu toplantıları

MADDE 7 – (1) Danışma Kurulu, mart ve kasım aylarında olmak üzere altı ayda bir

olağan toplanır. Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantı yapar.

(2) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Toplantı günü ve gündemi Kurum tarafından

üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplantı yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi dı-

şında da toplantı yapılabilir.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında yapılan müzakereler tutanakla tespit edilir.

Yürütme Komitesinin oluşumu

MADDE 8 – (1) Yürütme Komitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu

Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Ku-

rumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları

Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve
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Sanatkarları Konfederasyonu, en fazla üyeye sahip iki İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Ka-

mu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinden oluşur. Bu kurum ve kuruluşlar

Komitede birer üye ile temsil edilir.

(2) Toplantılara Kurum Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardım-

cısı Yürütme Komitesine başkanlık eder.

Yürütme Komitesinin görevleri

MADDE 9 – (1) Yürütme Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Danışma Kurulunun çalışma programı ve takvimi ile olağan ve olağanüstü toplantı

ihtiyaçlarını dikkate alarak, Danışma Kurulunun ve Yürütme Komitesinin toplantılarının tari-

hini ve gündemini belirlemek,

b) Danışma Kurulu tavsiye ve önerilerinin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve konu ile ilgili raporlara nihai şeklini vermek,

ç) Danışma Kurulu tavsiye ve önerilerini takip etmek ve bu konularda Danışma Kuru-

luna rapor sunmak,

d) İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından

alt çalışma grupları oluşturmak.

Yürütme Komitesi toplantıları

MADDE 10 – (1) Yürütme Komitesi, Danışma Kurulu toplantılarının öncesinde Şubat

ve Ekim aylarında olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Başkanın daveti üzerine olağanüstü

toplantı yapar.

(2) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Toplantı günü ve gündemi Kurum tarafından

üyelere en az on gün önceden duyurulur. Toplantı yeri Kurum merkezidir. Kurum merkezi dı-

şında da toplantı yapılabilir.

(3) Yürütme Komitesi toplantı sonuçları tutanağa bağlanır.

Sekreterya

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu ve Yürütme Komitesinin sekreterya hizmeti Kurum

tarafından yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 2/3/2004 tarihli ve 25390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Tür-

kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yü-

rütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK

BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin

sağlık beyanlarının incelenerek bu beyanlara izin verilmesi, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık

beyanı ile yapılan satışların denetlenmesi, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha

iş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılması, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların rek-

lam ve tanıtımlarının denetlenmesi ve aykırı olanların durdurulması ile ilgili usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık beyanında bulunmak suretiyle satışa sunulan

ürünlerin sağlıkla ilgili beyan işlemlerini kapsar.

(2) Beşeri tıbbi ürünler ve tıbbi cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 nci

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 40 ıncı maddesine ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

c) Sağlık beyanı: İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut

hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri

süren veya ima eden tüm ifadeleri,

ç) Sağlık beyanı ile satışa sunulan ürünler: Tanıtımında sağlık beyanı kullanılan ürün-

leri,

d) Tanıtım: Ürünlerin özelliklerine ilişkin; ürün ambalajı üzerinde yer alan bilgiler, ta-

nıtım elemanlarının aktiviteleri, kitap ve dergilere verilecek ilânlar, doğrudan postalama, televiz-

yon, her türlü yazılı basın, gazete, internet, radyo, sinema, telefon gibi mecralar ve diğer tüm

medya araçları yoluyla yapılacak duyurular, reklamlar, ilânlar, bilimsel veya eğitsel faaliyetler

ve benzeri etkinlikler ile yapılacak tüm faaliyetleri,
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e) Tanıtımcı: Tanıtımların yayımlanmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Tanıtım malzemeleri: Ürün hakkında bilgi ihtiva eden kitap, kitapçık, broşür, tali-

matname, ambalaj bilgisi gibi basılı materyaller ile film, slayt, elektronik medya gibi görsel

veya işitsel malzemeleri, ilgili çevrelerde bilgi, veri, başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek

sağlık beyanlarının yer aldığı her türlü yayın ve malzemeleri,

g) Ürün sahibi: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını

veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;

üreticinin Türkiye dışında olması hâlinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi veya it-

halatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin

özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Beyanlarına İlişkin Esaslar

Sağlık beyanlarını kullanmanın temel ilke ve esasları

MADDE 5 – (1) Ürünlere ilişkin özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; sağlık

beyanı ile tanıtım aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, sağlık beyanı ile tanıtımının yapılabilmesi

ve piyasaya arzı için iddia edilen sağlık beyanı hakkında Kurumdan izin alınması şarttır.

b) Sağlık beyanı içerisinde klinik çalışmalar ile ispatlanmamış bir ifadeye yer verile-

mez.

c) Ürünlerin tanıtımı, gereksiz kullanım ve beklenmeyen riskli durumlara neden olabi-

lecek yanıltıcı, abartılmış veya doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler içeren sağlık beyanları kul-

lanılarak yapılamaz.

ç) Kurumun kullanımına izin verdiği sağlık beyanı metni dışında herhangi bir sağlık

beyanı kullanarak ürün tanıtımı yapılamaz.

d) Ürünlerle ilgili yapılan sağlık beyanından ürün sahibi ile tanıtımcı müştereken so-

rumludur.

e) Ürünlerin sağlık beyanında tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesine dayanan hiçbir

teşekkür, övgü, tavsiye veya onay ifadesine yer verilemez veya imada bulunulamaz.

f) Toplumu bilgilendirmek amacıyla, özellikle televizyon ve radyo programları olmak

üzere çeşitli mecralarda, bilgisine başvurulan kişilerin, bilgi verdikleri konudaki uzmanlıklarını

akademik olarak kanıtlamış olmaları, açıklamalarını bilimsel nitelikte bilgilerle ve mevzuata

uygun olarak yapmaları zorunludur.

g) Tanıtımlarda, Bakanlığın veya Kurumun adı veya logosu kullanılamaz.

ğ) Sağlık beyanı içeren tanıtımda kurum veya kuruluş, kişi adı veya amblem, logo veya

diğer özgün kurumsal kimlik unsurları, tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanıla-

maz. Ürün araştırmasına katılan kurum, kuruluş veya kişilerin adları ve belgeleri izinsiz kul-

lanılamaz.
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h) Sağlık beyanı, bilimsel çalışmalardan yapılacak alıntılar, tablolar veya diğer görsel

materyaller kullanılarak yapılacaksa, bilimsel çalışmanın aslına sadık kalınarak ve kaynakları

tam olarak belirtilmek suretiyle kullanılır.

ı) Ürüne ait tanıtımın “tanıtım” olduğu açıkça anlaşılacak şekilde olmak zorundadır.

Ürüne ilişkin tanıtım; haber, yorum, bilgilendirme, tavsiye ve benzeri öğeleri içeren bir mecrada

yayımlandığında, “tanıtım” olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir.

i) Ürünün tanıtımında sağlık meslek mensuplarının tavsiyelerine atıfta bulunulamaz.

j) Ürüne ait tanıtımlarda sağlık meslek örgütleri ile sağlıkla ilişkili hayır kurumlarının

tavsiyeleri veya bu örgütler ve kurumlar tarafından verilen desteklere yer verilmez.

k) Ürünün tanıtımında, ürünün kullanılmaması durumunda sağlığın olumsuz etkilene-

bileceğini ileri süren beyanlara yer verilemez.

l) Kurumun talebi hâlinde tanıtımcı, beş iş günü içerisinde ürün sahibi veya dağıtıcıya

ilişkin unvan, vergi numarası, vergi dairesi bilgileri ile posta adresi ve iletişim bilgilerini Ku-

ruma vermekle yükümlüdür.

İnternetten yapılan tanıtımlar

MADDE 6 – (1) Ürün tanıtımının yapıldığı internet sayfasında, ürün sahibinin adı, un-

vanı ve iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur.

(2) Birden fazla üreticiye ait ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı internet sitelerinde

ürün sahibinin unvanı ve iletişim bilgilerinin ürün bilgileri ile birlikte aynı sayfada yer alması

zorunludur.

Kozmetik ürünlerin tanıtımı

MADDE 7 – (1) Kozmetik ürünlerin tanıtımlarında;

a) Herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, tedavisine yardımcı olmak, teşhis

etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye ilişkin ibareler

veya imalar,

b) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksi-

yonları yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia eden veya ima eden beyanlar,

c) Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar,

kullanılamaz.

Başvuru ve istenilecek belgeler

MADDE 8 – (1) Bir ürüne sağlık beyanı izni almak isteyen gerçek veya tüzel kişi, aşa-

ğıdaki belgelerle birlikte Kuruma başvuru yapar;

a) Ürün sahibinin adı, kayıtlı unvanı ve adresi, e-posta ve internet adresi, telefon ve

faks numarası, tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya sureti ile yetkili bayilere ait bil-

gileri,

b) Ürünün adı, markası, aynı ad ve markaya sahip diğer ürünler bulunması hâlinde ayırt

edici özelliği,
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c) Kullanılması talep edilen sağlık beyanlarını içeren beyanname,

ç) Ürünün iç ve dış ambalajı üzerinde yer alan bilgiler, ithal ürünlerde ürünün orijinal

ambalajı ile birlikte Türkçe tercümesi ve Türkçe etiket örneği,

d) Ürünün iddia edilen sağlık beyanını kanıtlayan ve 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı

Resmî Gazete’ de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yapıl-

mış klinik çalışmaların bir örneği, klinik çalışmanın yurt dışında yapılmış olması hâlinde klinik

çalışma, Türkçe tercümesi ve klinik araştırmanın onaylanmış merkezlerde yapıldığını gösterir

belgeleri,

e) Ürünle ilgili izin veya bildirim belgeleri.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen belgeler ile birlikte yapılan başvurular, Ku-

rum tarafından değerlendirilir ve ürünün sağlık beyanı ile tanıtım ve satışına izin verilir. Ancak,

verilen izinde sağlık beyanının kullanılacağı mecralar Kurumca belirlenir.

(2) Kurum tarafından gerekli görülmesi hâlinde başvurunun niteliğine göre teşekkül

ettirilecek bilimsel komisyonlardan görüş alınabilir.

(3) Yapılan inceleme sonucunda sağlık beyanında bulunmak üzere izin talep edilen ürü-

nün başka bir teknik mevzuata göre ruhsatlandırılması, izin alınması veya bildirim yapılması

gerektiğine karar verilir ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Kurum tarafından yapılacak değerlendirmede, ürünlerin teknik mevzuatında tanıtı-

ma ilişkin hükümler varsa bu hükümler de göz önüne alınır.

(5) İlgili mevzuatı gereğince tanıtımında sağlık beyanı bulunmaması gereken ürünler

için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Ürün sahibinin sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Ürün sahibi, ürününün tanıtımında kullanacağı sağlık beyanına ilişkin

klinik çalışmaları tamamladıktan sonra izin almak üzere Kuruma başvurur.

(2) Başvuru yapılan sağlık beyanına Kurum tarafından izin verildiği takdirde, ürünün

tanıtımı, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır.

(3) Ürün sahibi, Kurumun talebi hâlinde sağlık beyanı ve iddia edilen sağlık beyanının

yer aldığı tanıtımla ilgili gereken her türlü bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gıda ve Gıda Takviyelerine İlişkin Tanıtımlar, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Gıda ve gıda takviyelerine ilişkin tanıtımlar

MADDE 11 – (1) Gıda takviyeleri ve gıdalara ilişkin sağlık beyanlarının izin işlemleri

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre ilgili Bakanlık tarafından yerine

getirilir. Gıda ve gıda takviyelerinin söz konusu Yönetmelikte belirtilen sağlık beyanı haricinde

tanıtılması halinde Kurum, tanıtımı ve ürünün piyasaya arzını durdurma, toplama, toplatma,

imha iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır.
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Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 12 – (1) Kurum, sağlık beyanı içeren tanıtım veya tanıtım malzemesini izinli

olup olmadığı veya sağlık beyanlarının verilen izin çerçevesinde yapılıp yapılmadığını re’sen

veya şikâyet üzerine denetler. Denetimler Kurum tarafından görevlendirilen personel tarafın-

dan, tanıtım ve satışın yapıldığı her türlü mecrada yürütülür.

(2) Denetim veya incelemeler sonucunda, bu Yönetmelik hükümlerinden herhangi bi-

rine aykırı davranıldığının tespiti hâlinde, Kurum tarafından düzeltme, tanıtımı ve piyasaya

arzı durdurma veya toplatma kararı verilebilir. Kurum tarafından verilen karar ürün sahibine

tebliğ edilir ve ürün sahibi Kurumun kararlarını ivedilikle yerine getirir. Durdurma ve toplatma

işlemi ürün sahibi tarafından yapılır. Bu işlemler Kurum tarafından yapılabileceği gibi Kuru-

mun talebi hâlinde ürünün piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu kurum veya kuruluşlar ta-

rafından da uygulanabilir. Toplatılan ürünlerin imha edilmesine karar verilmesi halinde, bu iş-

lemler üretici tarafından yapılabileceği gibi, masraflar üreticiye ait olmak üzere Kurum tara-

fından da gerçekleştirilebilir.

(3) Tanıtım internet aracılığı ile yapılıyor ise 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele

Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(4) Kurum, tanıtımların durdurulması ve internet erişiminin engellenmesi ve diğer yap-

tırımlar konusunda tanıtımın yapıldığı mecraya göre ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ya-

par.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranan ve faaliyette bulunanlar hak-

kında fiillerinin niteliğine göre, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 29/6/2001

tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair

Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 15/2/2011

tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve diğer ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE LİMANLARI VE İSKELELERİ ARASINDA DENİZ TAŞITLARIYLA
YAPILAN TAŞIMA İLE YÜKLEME VE BOŞALTMALARDA GÜMRÜK

GÖZETİM VE KONTROLÜ USUL VE ESASLARINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak, Türkiye

Gümrük Bölgesindeki limanlar ve iskeleler arasında tüm deniz taşıtlarıyla yapılan taşıma ile
yükleme ve boşaltmalarda, gümrük gözetimi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu

ve 34 üncü maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 7 nci
maddesi ile 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Liman-
larla Karasuları Dâhilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddele-
rine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Beyanname: Kabotaj beyannamesini,
c) Liman başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlık-

larını,
ifade eder.
Kontrole tabi kabotaj eşyası ve beyanname
MADDE 4 – (1) Yükleme, taşıma ve boşaltmalarda kontrol ve denetlemeye tabi tutulan

ve ek-1’de yer alan eşya, ek-2’de yer alan beyanname ile sunulur.
(2) Beyannamelerde;
a) Gümrük idaresinin ya da liman başkanlığının adı, geminin adı, IMO numarası, gros

tonu, kütük numarası, yükleme ve boşaltma limanları, kaptanın adı ve soyadı, liman çıkış bel-
gesi, donatanı, acentesi ile mühür adedi ve numaraları,

b) Eşyanın cinsi,
c) Kapların adedi, markası, numarası, ağırlığı,
ç) Eşyanın göndericisi ve alıcısı ile gerekli diğer bilgiler,
bulunur.
(3) 1 inci maddede belirtilen deniz taşıtlarının kaptanı veya acentesi, liman çıkış belgesi

ve kabotaj eşyasına ilişkin belgeler ile gümrük idaresince gerek görülecek diğer belgeleri ibraz
etmek zorundadır.

(4) Beyanname vermekle yükümlü olanların, beyannamede yazılı eşyayı boşaltma li-
manı olarak gösterilen yere götüreceğini ve ibraz ettiği beyannamede yazılı olanlardan başka
sefer harici yükü olmadığını beyan ederek imzalamaları zorunludur.
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(5) Beyannameler, Bakanlık tarafından seri numaralı olarak bastırılır ve gümrük idare-
lerinin bulunduğu yerlerde bu idarelere, bulunmadığı yerlerde ise liman başkanlığına zimmetle
verilir.

(6) Beyannamelerde silinti veya kazıntı yapılamaz.
(7) Geminin taşıyacağı eşyanın çeşitli olması, eşyanın göndericisi ile alıcısının birden

fazla olması ve sair nedenlerle beyannamelerin ilgili alanlarının yeterli olmadığı durumlarda,
birden fazla beyanname kullanılabilir.

Gümrük idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yüklemeler

MADDE 5 – (1) Kaptan ve acente tarafından, yüke ilişkin üç nüsha olarak düzenlenerek
imzalanan beyanname gümrük idaresine ibraz edilir ve gümrük muhafaza personeli tarafından
imzalanarak mühürlenir.

(2) Eşya, beyannameye göre kap ve içeriği kontrol edilerek gözetim altında yüklenir.
(3) Yük arasında bulunan ve ek-1’de yer alan eşyadan beyan edilmemiş olanlar ile be-

yana göre fazla çıkan miktar için ek bir beyanda bulunulmadıkça ya da yeni bir beyanname
düzenlenmedikçe yüklemeye izin verilmez.

(4) Gerek görüldüğü durumlarda eşyanın kapsamlı tespiti yapılır.
(5) Yüklemenin mesai saatleri içerisinde bitirilememesi halinde, Gümrük Kanununun

221 inci maddesine uygun olarak fazla çalışma ücretinin yatırılması durumunda yüklemeye
devam edilebilir. Aksi halde, durum tutanakla tespit edilerek gemi ambarları mühür altına alınır
ve takip eden ilk iş günü yüklemeye devam edilir.

(6) Yüklemenin tamamlanmasından sonra gerek görülmesi halinde gemi ambarları mü-
hürlenir ve mühürlerin adedi ile vurulduğu yerler beyannamenin her üç nüshasına işlenir.

(7) Beyannamenin birinci nüshası gümrük idaresince alıkonulur, ikinci ve üçüncü nüs-
hası kaptana teslim edilir.

(8) Beyannamenin bir örneği en seri şekilde varış gümrük idaresine gönderilir.
Gümrük idaresi bulunan başka liman ve iskelelerden ilave yük alınması

MADDE 6 – (1) Geminin, gümrük idaresi bulunan başka liman veya iskelelerden ilave
yük alması gerektiğinde; o yer gümrük idaresince öncelikle kaptanda mevcut iki nüsha beyan-
name istenilerek beyan ile taşınan eşya karşılaştırılır, varsa ambar mühürleri incelenir. Şüphe
uyandıracak bir durum bulunmadığı takdirde, onaylanıp kapatılan iki nüsha beyannameden
biri idarede kalır, diğer nüsha ise ilk hareket gümrük idaresine en seri şekilde gönderilir. Mühür
koparılıp iptal edilir ve daha önceki mevcut yükle birlikte, söz konusu yeni yük için yeni bir
beyanname düzenlenerek 5 inci maddedeki esaslar dâhilinde eşya gemiye yüklenir, ambarlar
tekrar mühür altına alınarak gemi gideceği yere sevk edilir.

Yükün gümrük idaresi bulunan liman ve iskelelere boşaltılması

MADDE 7 – (1) Boşaltma limanında kaptan veya acentesi tarafından gümrük idaresine
ibraz edilen iki nüsha beyanname esas alınarak eşya boşaltılır.

(2) Eşyanın beyannameye uygun olması durumunda, beyannamenin her iki nüshası
gümrük muhafaza personeli tarafından imzalanarak mühürlenir.

(3) Gerek görüldüğü durumlarda eşyanın kapsamlı tespiti yapılır.
(4) İşlemi tamamlanan beyannamenin bir nüshası boşaltma yerindeki gümrük idaresinde

saklanır, diğer nüsha en seri şekilde hareket gümrük idaresine gönderilir.
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Yükün boşaltma yerinin değiştirilmesi

MADDE 8 – (1) Beyannamede kayıtlı eşyanın tamamının varılacak liman veya iskeleye

boşaltılmasından vazgeçilmesi durumunda, eşya varış limanı yolu üzerinde gümrük idaresi bu-

lunan liman veya iskelelerden herhangi birine boşaltılabilir. Bu durumda 7 nci maddede belir-

tilen işlemler boşaltma yerindeki idare tarafından gerçekleştirilir.

(2) Beyannamede yazılı eşyanın bir kısmının varış yolu üzerinde bulunan liman veya

iskelelerden herhangi birine boşaltılmak istenmesi durumunda, bu istek ilgili gümrük idaresince

kabul edilir. Bu takdirde, boşaltılan eşyanın tespiti yapılır; kaptanda bulunan iki nüsha beyan-

namenin ilgili kısmı doldurularak mühür ve imza ile tasdik edildikten sonra kaptana iade edilir.

Kalan eşya varış limanı veya iskelesine sevk edilir.

(3) Seyir esnasında beyannamede gösterilen eşyanın tamamının veya bir kısmının varış

yolu dışında kalan liman veya iskelelere boşaltılması gerektiğinde, kaptan veya acente tarafın-

dan boşaltma yapılacak gümrük idaresine en seri şekilde bildirimde bulunulur. Bu takdirde 7 nci

maddede belirtilen işlemler boşaltma yerindeki idare tarafından gerçekleştirilir.

Gümrük idaresinin bulunmadığı liman ve iskelelerden yapılacak yükleme ve

boşaltmalar

MADDE 9 – (1) Gümrük idaresi bulunmayan liman ve iskelelerden yapılacak yükleme

ve boşaltmalarda liman başkanlıkları yetkili ve sorumludur.

a) Yükleme yerindeki liman başkanlığınca 4 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde dü-

zenlenen beyanname, varış gümrük idaresine; gümrük idaresinin bulunmaması durumunda ise

varış yerindeki liman başkanlığına en seri şekilde gönderilir.

b) Eşyanın yalnızca liman başkanlığının bulunduğu bir liman veya iskeleye boşaltılması

halinde, eşyanın boşaltılmasından sonra beyannamenin teyit nüshası beyannameyi düzenleyen

gümrük idaresine ya da liman başkanlığına en seri şekilde gönderilir.

c) Teyit nüshasını alarak eşyanın varış yerine ulaştığını belirleyen liman başkanlıkları,

sonucu en yakın gümrük idaresine yazılı olarak bildirirler.

Dâhili sefer yaparken yabancı bir limana uğrayan gemiler

MADDE 10 – (1) Türk Bayraklı gemilerin Türk limanları arasındaki seferleri esnasında

yabancı limanlara da uğraması durumunda, kaptan veya acenteleri tarafından geminin limandan

hareketinden en az iki saat önce en son çıkış yapılacak gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

Gümrük idaresince, kabotaj eşyasının bulunduğu ambar ve mahaller mühür altına alınarak iş-

lemleri yapılır.

(2) Türk limanları arasında sefer yaparken yabancı bir limana uğrayarak gelen gemilerin

kaptan veya acenteleri tarafından deniz taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk limana va-

rışından en az iki saat önce gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

(3) Dâhili sefer yaparken, yabancı bir limana uğrayarak Türk limanına gelen Türk Bay-

raklı gemiler, harici sefer yapan gemiler gibi kontrole tabi tutulur.

Harici seferden dönerken bir Türk limanına uğrayarak kabotaj eşyası alan gemiler

MADDE 11 – (1) Türk Bayraklı gemilerin uluslararası seferleri esnasında, bir Türk li-

manından kabotaj eşyası almak istemeleri halinde kaptan veya acenteleri en az iki saat önce

bu hususu ilgili gümrük idaresine bildirir. Gümrük muhafaza personelince kabotaj eşyası ile
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serbest dolaşıma girmemiş eşyanın birbirinden ayrılması sağlanarak ambarlar ayrı ayrı mühür-

lenir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, bu gemilere gümrük muhafaza personeli refakat ettiri-

lebilir.

Kabotaj eşyasının yüklenmesi, konteynerle taşınması ve boşaltılması

MADDE 12 – (1) Serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın bir-

birine karışmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı gümrüklü yer ve sahalarda, kabotaj eş-

yasının yüklenmesine ve boşaltılmasına izin verilir.

(2) Gümrük idaresinin, geminin ambarları dışına yüklenen eşya ile ambarı bulunmayan

gemilere yüklenen eşya için branda veya çadır bezi örtülmesine ilişkin talebi, kaptan tarafından

yerine getirilmek zorundadır.

(3) Kabotaj eşyasının konteynerle taşınmak istenmesi halinde, bu tür eşyanın ancak

serbest dolaşımda bulunan veya geçici ithal yoluyla ülkeye giren, dört bir tarafından rahatlıkla

okunabilecek şekilde üzerinde “KABOTAJ” yazılı, 50x25 cm ebatında, Uluslararası Denizcilik

Örgütü (IMO) etiketleri standartlarına uygun, “beyaz renk” üzerine “siyah yazılı” etiketlerle

markalanmış konteynerlerle taşınmasına izin verilebilir. Ancak, geçici ithalat izni ile gelen kon-

teynerlerin dâhili taşımacılıkta kullanılması halinde, 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthal Söz-

leşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu

maddesi hükümleri uygulanır ve konteyner içeriği eşya bir çeki listesi ile beyannameye eklenir.

(4) Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerle içinde kabotaj eşyası bulunan kon-

teynerlerin taşınmak istenmesi halinde, geminin kaptan veya acentesi tarafından, serbest dola-

şımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemideki yerini gösterir istif planı gümrük

idaresine sunulur.

(5) Bakanlık, gerekli görülen durumlarda ilave önlemler alabilir.

İstisnalar

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya,

b) Gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi ve kumanya,

c) Elde edildikleri yerlerden Türk liman ve iskelelerine boşaltılması amacıyla her to-

najdaki balıkçı gemileriyle taşınan, denizden elde edilen su ürünleri,

ç) Tek bir liman başkanlığı idari sınırları içerisinde taşınan her türlü eşya,

d) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Yönetmeliğinin 263 üncü maddesi kapsamında yabancı bayraklı gemilerce yapılacak taşımalar.

Cezalar

MADDE 14 – (1) Aşağıdaki hallerde, Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca

işlem yapılır:

a) 4 üncü maddede sayılan eşyanın yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması sırasında, be-

yannamede kayıtlı bulunmayan veya beyana aykırı eşya tespit edilmesi,

b) Beyanname kapsamı eşyada Gümrük Kanununun 237 nci maddesinde belirtilen mik-

tar ve oranları aşan eksiklik/fazlalık çıkması,
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c) Geminin seyir halinde iken kontrol amacıyla yol kesmesi istenildiği halde yol kes-

memesi,

ç) Bildirim yükümlülüklerine uyulmaması,

d) Kabotaj eşyası ile ilgili beyanname düzenlenmemesi, beyannamenin kaybedilmesi,

beyannamede silinti veya kazıntı yapılması.

(2) Eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olduğunun ve yurda kaçak olarak sokul-

duğunun ya da sokulmaya teşebbüs edildiğinin saptanması halinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla

Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır.

(3) Serbest dolaşımdaki eşyanın yabancı bayraklı gemilerle taşındığının tespit edilmesi

halinde, ilgililer hakkında 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Ka-

rasuları Dâhilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere konu

mülki idare amirine intikal ettirilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşalt-

malarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARMATÜR VE ARMATÜR LAMBALARI SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımıza ait tesislerde tozlu, nemli ortamlarda kullanılmak üzere 6 kalem armatür ve 

armatür lambaların alımı; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/66684 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191    FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : S.NO                             CİNSİ  

     1 6 kalem armatür ve armatür lambaların alımı 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip 45 Takvim Günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 27.06.2013 saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. 

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 

dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale 

Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 27.06.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4539/1-1 
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565 ADET DOKUNMATİK/TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR İLE 

600 ADET LAZER AĞ YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı, 565 adet 

dokunmatik/tümleşik bilgisayar ile 600 adet lazer ağ yazıcı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE DOKÜMANI BEDELLİDİR. BEDELLER EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

GÖSTERİLMİŞTİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamelerinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.06.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, 565 adet 

dokunmatik/tümleşik bilgisayar ile 600 adet lazer ağ yazıcı için ayrı olmak üzere kısmi teklif 

verilebilecektir. 

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

tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

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

 4907/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 280,11 TL. ile en çok 905.355,00- TL. arasında değişen; 

13/06/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 29,00.- TL., en 

çok 90.536,00.-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, starter, muhtelif oto 

parçası, kimyevi madde, madeni yağ, muhtelif elektronik aksam, Muhtelif Kullanılmış bilgisayar 

parçası, karton, mangenez cevheri ve rulo sac v.s 34 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gebze 

Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ adresindeki ihale 

salonunda 14/06/2013 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) (262) (646 24 95) 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 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4843/1-1 

—— • —— 
DE 22000-33000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 3.725 ADET MOTOR 

HAVA FİLTRESİ VE 2.941 ADET YAKIT FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/71914 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0.312.309 05 15/4419-4149 0.312.311 53 05 

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

İhale konusu malın adı ve miktarı : DE 22000-33000 Lokomotiflerde kullanılmak üzere 

3.725 adet Motor Hava Filtresi ve 2.941 adet Yakıt 

Filtresi 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli 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 Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu 

Başkanlığına 16/07/2013 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 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. 4827/1-1 
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EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SİİRT BOTAN H.E. 
SANTRALININ BAKIM-ONARIM VE HİZMET ALIMI İŞİ EÜAŞ SATIN ALMA 

VE İHALE YÖNETMELİĞİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE 
2 YIL SÜREYLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Van Santralları İşletme Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2013/70438 
1 - İdarenin 
a) Adresi : EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Gevaş yolu üzeri 25. Km. Edremit/VAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0432 227 35 62 - 0432 227 35 63 
c) Elektronik posta adresi : vanhes@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ VAN SANTRALLARI İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 

BOTAN HES'in (güvenlik hariç) enerji üretimini 
gerçekleştirmek üzere işletme periyodik bakım, onarım ve 
revizyon işlerinin 2 yıl süreli olarak yaptırılması hizmet 
alımı işi. 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
VAN 

c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl (730 gün) 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

VAN 
b) Tarihi ve saati : 09/07/2013 - 14:00 
4 - İhale dokümanı : EÜAŞ Web sitesinde ve EÜAŞ Van Santralları İşletme 

Müdürlüğü adresinde görülebilir, istenildiği takdirde (KDV dahil) 100,00 TL bedelle satın alına 
bilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 09/07/2013 tarihinde saat 14:00'a kadar Van Santralları İşletme Müdürlüğü 
Gevaş yolu üzeri 25. Km. Adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, şirketimizin satın alma ve ihale 
yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4788/1-1 

—— • —— 
800.000 ADET YARIKLI SOMUN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/70552 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. (afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 
1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 800.000 Adet Yarıklı Somun (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 27/06/2013 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4797/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu : Arsa Satışı, (Bağlar Mahallesi, 2851 ada 23 parsel sayılı 

taşınmazın satışı) 

İhale Tarih ve Saati : 18.06.2013/10:00 

İlgili Müdürlük/Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü 

İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, 

Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: l Bağcılar / 

İSTANBUL 

İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İhale Türü : Arsa Satışı 

İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi) 

Hizmetin Yapılacağı Yer / 

Teslim Yeri : Bağcılar/Bağlar Mahallesi 

İlan Metni: : 1) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

   a) İli: İstanbul 

   b) İlçesi: Bağcılar 

   c) Mahallesi: Bağlar 

   d) Cinsi: Arsa 

   e) Pafta: 245DS2A 

   f) Ada: 2851 

   g) Parsel: 23 

   h) Yüzölçümü: 304,95 m2 

   i) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 

   j) Halihazır: Boş 

   k) İmar Durumu: Kısmen TİM (Tali İş Merkezi), 

       Kısmen Konut 

  1) Adres: Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi, Uzay Sokak, 

No: 65 

  2) Muhammen Bedeli: 609.900,00 TL 

  3) Geçici Teminat: 18.297,00 TL 

  4) Harçlar ve Vergiler: Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya 

aittir. 

  5) İhale Şartnamesi: Plan ve Proje Müdürlüğünden temin 

edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname 

vvww.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye 

katılacakların şartname alması zorunludur. 

  6) Şartname Bedeli: 250,00 TL 

  7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler: 

   a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. 

kimlik numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı" 

   b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici 

teminat 

   c) Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli 

Vekaletname 



7 Haziran 2013 – Sayı : 28670 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

   d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi 

itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli 

imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

   e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle 

son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

   f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul 

edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de 

adres beyanı 

   g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

   h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden 

alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler) 

   i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş 

her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk 1 arınca 

tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması 

gerekmektedir. 

  8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale 

şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede 

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İkinci İhale : Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen 

teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi 

halinde, ikinci ihalesi 27.06.2013 tarihinde aynı yerde ve 

saatte yapılacaktır. 4768/1-1 

—— • —— 

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-6 ÜNİTELER TURBO-GENERATÖR YAĞLAMA SİSTEMİ 

MEVCUT YAĞ SOĞUTUCULARININ YERİNE KULLANILMAK ÜZERE 

6 ADET YAĞ SOĞUTUCU İMALATI İŞİ YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1-6 Üniteler Turbo-Generatör Yağlama Sistemi Mevcut Yağ Soğutucularının Yerine 

Kullanılmak Üzere 6 Adet Yağ Soğutucu İmalatı İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın 

alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1-6 Üniteler Turbo-Generatör Yağlama Sistemi Mevcut 

Yağ Soğutucularının Yerine Kullanılmak Üzere 6 Adet 

Yağ Soğutucu İmalatı İşi. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 (yüzelli) 

takvim gününde teslim edilecektir.  

d) Dos. No : 21 SEAS 13/72          2013/72074 
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3 - İhalenin 

a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 02.07.2013 Salı günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ makine holüdür.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨ 150,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç ¨ 150,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 02.07.2013 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada 

meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./takım). İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 

düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - TEKLİFÇİLER, son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde yaptığı ve kusursuz kabul edilmiş, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini 

gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 

belgesi sunacaklardır. 

9.1. Benzer İşler: Termik Santral 100 MW ve üstü kurulu güce sahip ünitesinin; Kazan 

imalatı veya boru değişim işi, veya AB Isıtıcısı imalatı veya boru değişimi işi, veya YB Isıtıcısı 

imalatı veya boru değişimi işi; veya 50 barg ve üstü basınçta endüstriyel kazan imalatı veya boru 

değişim işi yapmış olmak, işlerinden biri. 

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

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 4900/1-1 



7 Haziran 2013 – Sayı : 28670 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-4. ÜNİTELERE AİT KAZAN ALTI CÜRUF ÇIKARICI ZİNCİR 

BAĞLANTI ELEMANLARI (MAPA) ALIMI YAPTIRILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Soma Elektrik Üretim ve Tic. AŞ. 1-4. Ünitelere ait kazan altı cüruf çıkarıcı zincir 

bağlantı elemanlarının (mapa) teknik şartname ve teknik resme göre imali ve teslimi işi açık ihale 

usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: : 

Niteliği, Türü ve Miktarı : Zincir bağlantı elemanı (mapa) imali ve teslimi. 2000 Adet 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) İşin Süresi : Teslim süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 

takvim günüdür. 

c) Dosya No : 21 SEAS 13/66            2013/69854 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 01.07.2013 Pazartesi günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 75,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 01.07.2013 Pazartesi günü saat 15:00 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi teklif verilmeyecektir. Toplam bedel üzerinden değerlendirme 

yapılacaktır. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 4899/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2013 – Sayı : 28670 

 

ÖN YETERLİK İLANI 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyon Başkanlığından:  

X-Işını Difraksiyon (X-RD) Cihazı Alımı İhalesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esas ve 

usullerin 19.maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale usulüyle ihale edilecektir. 

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye 

davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt numarası  : 2013/71970 

1 - İdarenin 

a) Adı : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Komisyonu 

b) Adresi  : Terzioğlu Kampüsü Rektörlük Binası Kat: 2 

ÇANAKKALE 

c) Telefon ve faks numarası  : 0286 218 00 18 

ç) Elektronik posta adresi  : bap@comu.edu.tr 

d) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

görülebileceği internet adresi (varsa) : http://arastirma.comu.edu.tr, http://imid.comu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Nitelik: X-Işını Difraksiyon (X-RD) Cihazı 

  Türü: Mal alımı. 

  Miktarı: 1 Adet X-Işını Difraksiyon (X-RD) Cihazı 

b) Teslim yeri : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Merkezi 

Laboratuarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 

120 (yüzyirmi) gün içinde teslimi zorunludur. 

3 - Ön yeterlik değerlendirilmesinin 

a) Yapılacağı yer  : Rektörlük İhale Salonu 

b) Tarihi  : 25/06/2013 

c) Saati  : 14:00 

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 yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da son başvuru tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan ya da son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 

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. 

Aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya 

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 37.000,00 TL’den az olamaz. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

1) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, 

ibrazı zorunludur. 

2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve 

istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde; 

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

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

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

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat 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), 
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c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,  

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir. 

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen 

belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri 

sağlaması zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, 

her ikisinin de isteklilerce ibrazı zorunludur. 

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

(3) 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. 

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış 

iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

(5) 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. 

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) Toplam ciro için 182.000,00 TL taahhüt altında devam eden mal satışlarının 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı 109.000,00 TL asgari 

yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 

ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. 

(7) Altıncı fıkradaki 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. 

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

kriterler: 

4.3.1.İş deneyim Belgesi: 

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) 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 belgelerin, 

ibrazı zorunludur. 



7 Haziran 2013 – Sayı : 28670 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

(2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya 

son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de 

sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

73.000,00 TL’lik ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi. Adayın yukarıda sayılan belgelerden, 

kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı 

olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik 

edecektir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

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

olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren döküman, Teknik şartnameye cevaplar veya açıklamalar: 

Adaylar teklif edecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunu kanıtlayan teknik 

şartnameye cevapları veya açıklamaları ile katalogları ibraz etmek zorundadır. 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1 - Özel ve kamu sektörüne yürütülen her türlü laboratuvar cihaz tedarikleri benzer iş 

olarak kabul edilir. 

5 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Terzioğlu Kampüsü 

Rektörlük Binası Kat: 2 ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 4914/1-1 
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YENİFAKILI - KAYSERİ YOL YENİLEMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 

BAŞKÖY İSTASYONUNDA 45.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/73002 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : YENİFAKILI- KAYSERİ YOL YENİLEMELERİNDE 

KULLANILMAK ÜZERE BAŞKÖY İSTASYONUNDA 

45.000 M3 BALAST 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 28.06.2013 saat: 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 

100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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. 4888/1-1 

————— 

SİNCAN - ESENKENT ARASI KULLANILMAK ÜZERE 2800 METRE KATENER 

PORTÖR TELİ VE 2800 METRE KATENER SEYİR TELİ ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/73085 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : SİNCAN-ESENKENT ARASI KULLANILMAK 

ÜZERE 2800 METRE KATENER PORTÖR TELİ 

VE 2800 METRE KATENER SEYİR TELİ ALIMI  

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 26.06.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 

100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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. 4889/1-1 
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YENİFAKILI- KAYSERİ ARASI POZ ÇALIŞMALARI İÇİN 363.000 ADET BETON 

TRAVERSİN VAGONA YÜKLENMESİ, BOŞALTILMASI VEYA  

İSTİF EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/73484 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : YENİFAKILI- KAYSERİ ARASI POZ 

ÇALIŞMALARI İÇİN 363.000 ADET BETON 

TRAVERSİN VAGONA YÜKLENMESİ, 

BOŞALTILMASI VEYA İSTİF EDİLMESİ İŞİ. 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 27.06.2013 saat:14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 

200,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4890/1-1 

————— 

YENİFAKILI - KAYSERİ ARASINDA 200 ADET YERİNDE İZOLE CONTA YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/72981 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : YENİFAKILI-KAYSERİ ARASINDA 200 ADET 

YERİNDE İZOLE CONTA YAPILMASI İŞİ 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 27.06.2013 saat: 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 

100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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. 4891/1-1 
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ESKİŞEHİR - SİNCAN ARASI SİNYALİZASYON SİSTEMİ İÇİN KESİNTİSİZ 

GÜÇ KAYNAĞI KURULMASI VE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/72957 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : ESKİŞEHİR - SİNCAN ARASI SİNYALİZASYON 

SİSTEMİ İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 

KURULMASI VE İNŞAAT İŞLERİ 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 27.06.2013 saat: 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 

200,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4892/1-1 

————— 

YERKÖY KAYSERİ ARASI POZ BÖLGESİNDE 484.000 ADET KOMPLE KÜÇÜK MALZEME 

SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE VAGONLARA YÜKLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/73479 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : YERKÖY KAYSERİ ARASI POZ BÖLGESİNDE 

484.000 ADET KOMPLE KÜÇÜK MALZEME 

SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE VAGONLARA 

YÜKLENMESİ İŞİ 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 28.06.2013 saat:11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 

200,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4893/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Ocak lokomotif yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/70394 

Dosya No : 1327059 

1 - İdarenin :  

a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 2 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ocak lokomotif yedekleri (18 Kalem)  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma 

Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18.06.2013 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 40,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.06.2013 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4780/1-1 
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PASLANMAZ LEVHA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2013/73231 

1 - İdarenin  

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu, 18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0.312.244 90 55 (15 Hat) / 2774 - 0.312.243 14 47 

d) Elektronik posta adresi : fguven@turkseker.gov.tr  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif ebat ve kalitede Toplam 23.360 Kg. Paslanmaz 

Sac Levha 

Malzemenin Adı ve Özelliği Miktarı/Kg. 

Levha 3 x 2000 x 6.000 mm.  SAE304  2.600 

Levha 6 x 1500 x 6.000 mm.  SAE304  7.300 

Levha 8 x 2000 x 6.000 mm.  SAE 304 6.050 

Levha 12 x 850 x 2.500 mm.  SAE 304 400 

Levha 15 x 1500 x 6.000 mm. SAE 304 1.080 

Levha 16 x 1500 x 6.000 mm. SAE 304 1.150 

Levha 20 x 1500 x 3.000 mm. SAE 304 2.880 

Levha 20 x 2000 x 6.000 mm. SAE 316 1.900 

b) Teslim yeri : Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim 

günüdür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18/06/2013 Salı günü, saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde 

belirtilmiştir. 

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 18/06/2013 Salı günü, saat 10.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası 

Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu 

tutulmayacaktır. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4894/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM [VANTÜP, VANTÜP İÇİN “Y” PARÇASI (PANTOLON), 

REDÜKSİYON] VE ÇELİK TELLİ VANTÜP ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : İKN: 2013/70297 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0-372-259 47 94 - 84 

  Fax : 0-372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - İhale konusu işin nev’i  

a) Niteliği, türü ve miktarı S. No: Malzemenin Cinsi: Birimi: Miktarı: 

10 KALEM: [VANTÜP, 

VANTÜP İÇİN “Y” PARÇASI 

(PANTOLON), REDÜKSİYON ] 

VE ÇELİK TELLİ VANTÜP 

İMALATI 

 

1 Ø 400 mmx 15 m Vantüp Adet 650 

2 Ø 600 mmx 15 m Vantüp Adet 750 

3 Ø 800 mmx 15 m Vantüp Adet 30 

4 Ø 400 mm lik “Y” Parçası 

(Pantolon) 

Adet 55 

5 Ø 600 mm lik “Y” Parçası 

(Pantolon) 

Adet 55 

6 Ø 600 mm - Ø 400 mm 

redüksiyon vantüp 

Adet 25 

7 Ø 600 mm - Ø 400 mm 

“Y” Parçası (Pantolon) 

Adet 25 

8 Ø 800 mm - Ø 600 mm 

redüksiyon vantüp 

Adet 10 

9 Ø 400 mm x 5 m Vantüp Adet 55 

10 Ø 600 mm x 5 m Vantüp Adet 45 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeleri teknik şartnamemizde 

belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 08.07.2013 Pazartesi – Saat 15:00 

c) Dosya no : 1317045 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

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

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

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

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler.  

4-2.1 - 2 kalem çelik telli vantüp haricindeki diğer 8 kalem malzeme için; Yabancı menşeyli 

ürünler için Grup-1 (metan) gazlı yeraltı maden ocaklarında vantüp olarak kullanılabileceğine ait 

test raporu veya sertifikanın (ATEX) bir kopyası ve Türkçe tercümesi, 

- Yerel üretici firmalar alev geciktiricilik testi için Alevsızdırmazlık Test İstasyonu 

Müdürlüğü/ZONGULDAK’tan ve antistatik özellik testi için TSE/ANKARA’dan aldıkları test 

raporlarının veya yurt dışından aldıkları test raporlarının bir kopyası ve Türkçe tercümesi 

4-2.2 - 2 kalem çelik telli vantüp için; Yabancı menşeyli ürünler için Grup-1 (metan) gazlı 

yeraltı maden ocaklarında vantüp olarak kullanılabileceğine ait test raporu veya sertifikanın 

(ATEX) bir kopyası ve Türkçe tercümesi, 

- Yerel üretici firmalar alev geciktiricilik testi için Alevsızdırmazlık Test İstasyonu 

Müdürlüğü/ZONGULDAK’tan ve antistatik özellik testi için TSE/ANKARA’dan aldıkları test 

raporlarının veya yurt dışından aldıkları test raporlarının bir kopyası ve Türkçe tercümesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

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

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

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

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

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

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

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

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

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

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.07.2013 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Kısmi teklif verilmesi:  

10.1 - Bu ihalede 2 kalem çelik telli vantüp haricindeki diğer 8 kalem malzeme için ihale 

bir bütün olduğundan kısmi teklif verilemeyecektir. 

10.2 - Çelik telli vantüpler için verilecek kısmi teklifler ihale konusu 2 kalem alımın 

tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarlar için kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

15.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 4782/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK OG ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/70333 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372-259 47 94 - 84 

  Fax: 0-372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - İhale konusu işin nev’i    

 a) Niteliği, türü ve miktarı Malzemenin Cinsi Miktarı: 

Akım Ölçü Transformatörü 

17.5 kV 600/5A  

7 adet 

Akım Ölçü Transformatörü 

17.5 kV 200-400/5A 

7 adet 

Gerilim Ölçü Transformatörü 

17.5 kV 15000/100 V. 

13 adet 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim süresi : 45 takvim günü  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 26.06.2013 Çarşamba – saat 15.00 

c) Dosya no : 1315040 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

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

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

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

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

4.3.1. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecektir. 

4.3.2. Teklifle birlikte urunun teknik özelliklerini gösteren 2 takım tanıtıcı katalog 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik 

değer ve erken teslim süresi esas alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

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

6.1 - Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 2 

(iki) yıl sure ile garantili olacaktır. 

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

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

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

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

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

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

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

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26.06.2013 Çarşamba – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.  

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 4781/1-1 

————— 

TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM MUHTELİF BASINÇLI HAVA VE OKSİJEN-ASETİLEN 

HORTUMU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : İKN: 2013/70297 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372-259 47 94 - 84 

  Fax: 0-372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - İhale konusu işin nev’i  

a) Niteliği, türü ve 

miktarı 
Sıra No: Malzemenin Cinsi: Birimi: Miktarı: 

10 KALEM 

MUHTELİF 

BASINÇLI HAVA VE 

OKSİJEN-ASETİLEN 

HORTUMLARI 

    

1 Hava Hortumu ½”  MT 2050 

2 Hava Hortumu ¾”  MT 6960 

3 Hava Hortumu 1” MT 900 

4 Hava Hortumu 1 ¼”  MT 1300 

5 Hava Hortumu 1 ½”  MT 1460 

6 Hava Hortumu 2” MT 1500 

7 Hava Hortumu 2 ½” MT 800 

8 Hava Hortumu 3” MT 600 

9 Oksijen Hortumu Q 8 mm MT 760 

10 Asetilen Hortum Q 10 mm MT 600 
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b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 24.06.2013 Pazartesi – Saat 15:00 

c) Dosya no : 1317044 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

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

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

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

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler. İstenmiyor. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

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

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

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

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

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

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

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

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

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

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

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

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.06.2013 Pazartesi – Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemindeki miktarlar 

için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 4777/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 42 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/69198 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372-259 47 94 - 84 

  Fax: 0-372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi: Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Muhtelif Elektrik Kabloları 42 kalem 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.  

c) Teslim süresi : Firmalar siparişi takiben malzemeleri 60 takvim 

günü içerisinde teslim edeceklerdir.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 08.07.2013 Pazartesi – saat 15.00 

c) Dosya no : 1315042 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

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

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

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

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

TSE vb. kalite uygunluk belgeleri (teknik şartnamede istenilen malzemeler için) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda önce 

teknik değer sonra erken teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

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

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

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

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

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

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

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

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

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 08.07.2013 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 
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12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 4779/1-1 

————— 

TTK İHTİYACI OLARAK GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

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

2 - İhale konusu işin nev’i   

a) Niteliği, türü ve miktarı : GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI, 1 Adet (1kalem)  

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Türkiye Taşkömürü Kurumu 

İş Güvenliği ve Eğ. D. Bşk.lığı 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

yurtdışı teslim limanı veya C+F Türkiye Teslim 

Limanı 

c) Teslim tarihi  : 120 takvim günü. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 10.07.2013 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 946–TTK/1389 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi,  

h) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 

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

8 - Teklifler 10.07.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 4776/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA İLE 

MEYDAN TEMİZLİK VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMETLERİ açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt no : 2013/69361 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya Döneminde; 

  1 - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti 47 kişi ile ± % 20 

Toleranslı 130 gün 

  2 - Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme Hizmetleri 40 

kişi ile ± % 20 Toleranslı 130 gün 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19.06.2013 - Çarşamba Günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

Belgesi; 

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

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

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

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 

A - Kristal Şeker Ambalajlama da çalışacak 47 adet elemanın 21 adedi en az Lise 

mezunu, 26 adedi de en az ortaokul mezunu olacaktır. 

B-Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme Hizmetlerinde çalışacak 40 adet elemanın 4 adedi 

en az lise mezunu, 36 adedi de en az ilkokul mezunu olacaktır. 

İhale uhdesinde kalan firma yukarıda istenilen okul durumlarına ait diploma suretlerini 

sözleşme aşamasında İdareye vermek zorundadır. 

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde personel 

çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 19.06.2013 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 4785/1-1 
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VAKIF TAŞINMAZIN YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI KİRALAMA İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz üzerine, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut avan projesine 

göre katlı otopark (111 araç kapasiteli) yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 20 yıl 

süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İdarenin Adresi : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Taksim-

Beyoğlu-İstanbul 

İdarenin Telefon - Faks ve : 0212 251 88 10 (Dahili 7201) - 0212 243 64 59  

Elektronik Posta Adresi  istanbul@vgm.gov.tr 

İhale Konusu İşin Adı : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 

Pelinli ve Ahu Sokak, tapunun 57 pafta, 544 ada, 

1 parselinde kayıtlı bulunan Vakıf Taşınmaz üzerine 

mevcut avan projesine göre katlı otopark yapılmak 

üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 20 yıl 

süreyle kiralama İşi 

İnşaata İlişkin Tahmini 

Muhammen Bedel : 2.367.392,40 TL. (İkimilyonüçyüzaltmışyedibin- 

üçyüzdoksaniki Türk Lirası kırk kuruş) 

Yüzölçümü : 602,88 m2 (Toplam inşaat alanı:4.614,80 m2) (111 

araç kapasiteli) 

Cinsi : Arsa 

Geçici Teminat Miktarı : 71.021,77 TL 

Doküman Bedeli : 250,00 (İkiyüzelli) TL. 

İhalenin Yapılacağı Yer : Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No: 2 Kat: 7 İhale 

Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

Teklif Zarflarının Verileceği Yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 5 İhale 

Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 25.06.2013 - Saat: 15.00 

I - Vakıflar Genel Müdürlüğünün 27.02.2013 tarihli Oluru ile ve Bölge Müdürlüğünün 

08.04.2013 tarih ve 1996 sayılı İhale Onay Belgesinde belirtilen asgari şartlar;  

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin sözleşme tarihi itibariyle başlatılması, 

2 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 yıl aylık (4.000,00-Dörtbin TL + İhale artışı), 4. yıl 

aylık (8.000,00-Sekizbin TL + İhale artışı) kadar kira alınması, sonraki yılların aylık kira 

bedellerinin sözleşme süresi olan 20. yılın sonuna kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak 

(bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas 

alınarak) belirlenmesi, 

3 - Tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler, projelerin 

hazırlanması veya inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek 

tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından 

karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması 

talebinde bulunulmaması, 

4 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım 

olması halinde yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi, yüklenici tarafından vakıf taşınmaz 

üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, 



7 Haziran 2013 – Sayı : 28670 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi 

halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir 

kaydedilmesi imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletme açılıncaya kadar, taşınmazın başka 

amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

7 - Mimarlar Odası tarifesine göre belirlenen 3.353,00 TL yi geçmemek üzere, mimari 

avan proje bedelinin, sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından muellifine def’aten 

ödenmesi, 

8 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 yıl içerisinde mevcut avan proje doğrultusunda katlı 

otopark yapılmak üzere tüm projelerin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak 

inşaat ruhsatının alınması, imalatın bitirilerek işletmeye açılması kaydıyla, söz konusu taşınmazın 

toplam 20 yıl süreli inşaat yapım karşılığı ve işletme şartlı kiralama işi. 

II-) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 7 

İhale Salonu- Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde toplanacak olan 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 

sunmaları gerekmektedir.  

1. Şartname eki örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için 

telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.  

2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belge,  

2.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 

3.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” imzalı sureti, 

3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” imzalı sureti, 

4. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.) aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” imzalı sureti, 

5. Ortak girişim olması halinde bu iş için şartname eki örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi, 

6. Muhammen bedelin en az %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir şartname eki örneğe uygun banka referans mektubu ve eki teyit yazısı. 

7. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 
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8. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin 

verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya 

Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza 

suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle 

imzalanmış ve mühürlenmiş belgeyi sunmaları.  

9. İstekliye ait yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli 

sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya 

isteklinin yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin 

ticari faaliyetleri arasında yapım işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş 

bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici 

taahhütnamesini vermesi. 

10. Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 

11. Şartname eki örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı 

beyan. 

12. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen şartname eki örneğe uygun teklif mektubu.  

13. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı, 

14. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü veznesine 

nakit olarak yatırılmış alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname 

eki örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube 

Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.) 

15. İç Zarf (Şartname eki örneğine uygun Teklifi Mektubu)  

16. İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Kat: 5 

İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge 

Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki 

TR100001500158007285989280 hesap numarasına tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanı ile vergi 

numarası belirtilmek suretiyle 250,00 (ikiyüzelli) TL. yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı 

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

zorunludur. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

IV-) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

V-) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VII-) İşbu işe ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde 

kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

VIII-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4801/1-1 
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SİNOP MERKEZ II. KISIM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALTYAPI YAPIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Sinop Merkez II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Sinop Merkez II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 
altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Küçük Sanayi Sitesi Mesleki Eğitim Merkezi 

Orduköyü /SİNOP 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sinop Merkez II. Kısım KSS’ ye ait yol, açık 

çalışma sahası, istinat duvarı, içmesuyu, 
yağmursuyu ve atıksu inşaatlarından müteşekkil 
altyapı yapım işi   

b) Yapılacağı yer : SİNOP 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 31/10/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır  
e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 5.604.155.-TL 
f) Geçici Teminatı : 392.290,85.-TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 
2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu   
Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 25/06/2013 - Saat : 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826  nolu odasında veya Sinop Merkez II. 

Kısım KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının. Küçük Sanayi Sitesi Mesleki Eğitim Merkezi 

Orduköyü /SİNOP adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat  

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

 4799/2-2 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI KÜL POMPASI MİLİ VE MİLE TAKILACAK MALZEMELERİN 

İMALATI İŞİ YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kül Pompası Mili ve Mile Takılacak Malzemelerin İmalatı İşi açık ihale usulü ile kapalı 

zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 - 613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kül Pompası Mili ve Mile Takılacak Malzemelerin 

İmalatı İşi. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmış) takvim 

gününde teslim edilecektir.  

d) Dos. No : 23 SEAS 13/70 2013/71045 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 26.06.2013 Çarşamba günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨ 75,00 karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç  ¨ 75,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 26.06.2013 Çarşamba saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim Fiyat üzerinden Birim Fiyat Sözleşmesi 

düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - İhaleye katılacak firmalar, “ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi” ve “Kapasite Raporu” 

belgesine sahip olacaktır. İhaleye katılan firmalar tekliflerinde bu belgeleri ibraz edeceklerdir. 

Belgesi olmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 4802/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Malatya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Malatya Merkez Hüseyinbey Mahallesi, Tapunun 171 

ada, 221 nolu parsel üzerinde yaptırılan Özel İdare İş Merkezinin Çarşı Katlarındaki (31 nolu 

(Z03-A02-102), 34 nolu (Z06-104), 35 nolu (Z11-107) ve 39 nolu (Z16) işyerleri ile 33 nolu 

(1B18, 1B19, 1B20, 1B21, 1B22, 1B23, 1B24, Z05-A03-103) işyerinin İl Özel İdaresine ait 

olmayan 6.375 m2 lik hissesi hariç) tüm dükkan, mağaza, banka yeri, büfe vb. işyerlerinin 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile blok 

halinde satışı yapılacaktır. Bağımsız bölümlere ayrı ayrı teklif verilemeyecek, satışa çıkarılan 

bağımsız bölümlerin tamamına teklif verilecektir. 

2 - Özel İdare İş Merkezinin tahmini bedeli (Satışa ilişkin tüm vergiler hariç) 

10.400.000,00.-TL. (OnmilyondörtyüzbinTL) olup, geçici teminatı 312.000,00.-

TL.(Üçyüzonikibin TL.) dir. İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının İta Amiri tarafından 

tasdikinin ardından kendisine bildirilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde ihale bedelinin 

%50’si ve satışla ilgili vergilerin tamamını peşin olarak ödeyecek ve ihale bedelinin %25’ini en 

geç 1 Eylül 2013 de, %25’ini en geç 1 Aralık 2013 de olmak üzere 2 (İki) eşit taksitte ödemek 

kaydıyla her taksit miktarı kadar ayrı ayrı banka teminat mektuplarını İl Özel İdaresine teslim 

edip satış sözleşmesi yapacaklardır. 

İhale bedelinin %50 sinin tamamı ödendikten ve bakiye %50 kısım için yukarıda belirtilen 

şekilde teminat mektuplarını İl Özel İdaresine teslim edip sözleşme yapılmasından sonra geçici 

teminat ilgiliye iade edilecektir. 

İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca 

hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir. 

3 - Satış İhalesi İl Encümeni tarafından, (Karakavak mevkii MAŞTİ karşısında bulunan) 

Malatya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen Salonunda 18.06.2013 Salı günü saat 

11.00’de yapılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Hizmet 

Binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Satışa iştirak edenler şartnamesi 

ve eklerini görmüş ve münderecatlarını kabul etmiş sayılırlar. 

İhaleye iştirak edecekler, 1.000.00,-TL. karşılığında ihale şartnamesi ve eklerini Yazı 

İşleri Müdürlüğünden temin edebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin 

ödenmiş olması zorunludur. 

5 - İhaleye iştirak edecekler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen esaslara uygun 

olarak hazırlayacağı teklif zarfını yukarda belirtilen ihale günü ve saatine kadar alındı belgesi 

karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgraf, faksla müracaatlar ve postadaki 

gecikmeler kabul edilmez. 

6 - İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklif zarflarından, 

A) İç Zarfa konulacak teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul 

edildiğinin, ihaleye konu satışla ilgili teklif edilen fiyatı, rakam ve yazı ile açıkça belirtmesi ve 

mektubunu ihaleye iştirak eden gerçek yada tüzel kişinin adı soyadı yada unvanı belirtilerek teklif 

sahibi veya temsile yetkili vekili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif mektubu bir 

zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tüzel kişiyse unvanı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılacak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek ve/veya 
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imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 

düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

B) Dış zarfa ise, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte yukarda belirtilen ihale 

bedelinin %3’ü tutarında (312.000,00.-TL. (Üçyüzonikibin TL.) geçici teminat mektubu veya bu 

tutarın Ziraat Bankasına ihale konusu belirtilerek yatırıldığına dair banka dekontu. (Geçici 

teminatın nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde Yazı İşleri Müdürlüğünden bankaya 

yazılı talimat alınarak yatırılması gerekmektedir.) 

c) Gerçek kişiler için, Kanuni İkametgah belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık 

adresini belirtir beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta 

adresi), noter tasdikli imza sirküsü ve noter tasdikli üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus 

cüzdan sureti, 

d) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında 

alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye 

katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu 

konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirkü 

örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

f) Yabancı istekliler için, Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin Kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile faks 

numarası varsa elektronik posta adresi, 

(Yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temini gereken belgelerin ait olduğu 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca 

veya Türk Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması veya “apostille” kaşesi taşıması gerekir.) 

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler, 

h) İhale dosyasının satın alındığına dair belge. 

Yukarda belirtilen belgeler ve iç zarf bu zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı 

soyadı/unvanı açık adresi ve ihale konusu işin adı yazılarak kapatılacaktır. 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat 

tarihinden önce dahi olsa teklif zarfı içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak 

tamamlanamaz. 

8 - Kendi adına asaleten yada başkası adına vekaleten ancak tek bir başvuru yapılabilir, 

mükerrer başvuru yapılmış olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz 

sayılacaktır. 

9 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım 

satım giderleri, sözleşme giderler ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından 

ödenecektir. 

10 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

11 - İhale komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4867/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden: 

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 

Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca; NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz 

kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (9) adet minibüs, (14) adet 

binek araç, (1) adet açık kasa kamyonet ve (5) adet Motosiklet olmak üzere toplam (29) adet 

tamiri ekonomik olmayan taşıt ve (1) adet hurda durumunda taşıt ile tahmini 16.000 Kg. demir, 

6.500 Kg. alüminyum, ihtiyaç fazlası Demirbaş malzeme ve Oto yedek parçaların mübadelesi 

yapılacaktır. 

1 - İdarenin;  

a) Adı : NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Adresi : 350 Evler Mah. Yeni Kayseri Cad. No: 42 NEVŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (384) 213 13 77-78 Faks : 0 (384) 213 39 19 

c) Elektronik posta adresi  : nevsehirlojistik@egm.gov.tr 

2 - Mübadele Konusu İdare 

Tarafından Verilecek Malın; 
 

Adı, niteliği, türü ve miktarı  

NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı 

ekonomik ömrünü doldurmuş durumda bulunan (9) adet 

minibüs, (14) adet binek araç, (1) adet açık kasa kamyonet, ve 

(5) adet Motosiklet olmak üzere toplam (29) adet tamiri 

ekonomik olmayan taşıt ve (1) adet hurda durumunda taşıt ile 

tahmini 16.000 kğ demir, 6.500 kğ alüminyum, ihtiyaç fazlası 

Demirbaş malzeme ve Oto yedek parçalardan oluşmaktadır. 

Durumu ve özellikleri (satışı/ 

mübadelesi yapılacak taşıtların 

modeli, markası, motor hacmi 

ve gücü, kilometresi, faal olup 

olmadığı ve hasar durumu ile 

malın cinsi, markası, modeli, 

miktarı ve faal olup olmadığı) 

Satışı/Mübadelesi yapılacak taşıt ve malların durum ve 

özelliği ile ilgili bilgiler İdari Şartnamede/Mübadele 

Şartnamesinde veya idarede görülebilir. 

3 - Mübadele Konusu İdare 

Tarafından Alınacak Malın; 
 

Adı, niteliği, türü ve miktarı  FORD TRANSİT CONNECT KOMBİ K210 S.1.8 TDCİ 90 

PS A/C (8 Adet) 

Durumu ve özellikleri 

Yakıt Cinci  : DİZEL 

Modeli      : 2013  

Donanım      : Standart Paket -Arka yanlara açılır kanatlı kapı,  

Renk      : İdarece Belirlenecektir. 

4 - İdare Tarafından Alınacak 

Malın/Malların Teslim Etme 

yeri; 

Mübadelede teklif edilen taşıtlar Nevşehir İl Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Adresine teslim 

edilecektir. 

5 - İdare Tarafından Verilecek 

Malın/Malların Teslim Alma 

yeri; 

2 - Mübadele karşılığı verilecek taşıt ve malzemeler Nevşehir 

İl Emniyet Müdürlüğü Açık Otoparkı, Bölge Trafik 

Denetleme İstasyon Amirliği deposu, 2000 Evler Hizmet 

Binası Deposu, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kozaklı 

İlçe Emniyet Amirliği Adresinden teslim alınacaktır. 
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6 - Mübadelenin;  

a) Yapılacağı yer : Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18/06/2013 Günü saat: 14:00 

7 - Değer Tespit Komisyonu 

Tarafından Belirlenen Tahmini 

Bedel; 

: 243.669,00-TL 

8 - İdare Tarafından Alınacak 

Malın/Malların Tahmini Bedeli; 
: 244.000,00-TL 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 7.320,00-TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine (Nevşehir Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğüne) yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) 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, 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, 

ç) 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, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi, 

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Nevşehir Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 30,00-TL 

(Otuz Türk Lirası) karşılığında (Nevşehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır) 

aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın 

almaları zorunludur. 
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12 - Teklifler, 18/06/2013 Salı günü saat: 14:00’e kadar Nevşehir Emniyet Müdürlüğü 

Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresine verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleştirilir. 

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Açık Otoparkı 

adresinde görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim 

günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4783/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ GERMENCİK-DENİZLİ HAT 

KESİMİNDEKİ İSTASYONLARA YAPILACAK LOKAL SİNYAL SİSTEMİNİN 

MONTAJINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 ADET 40 KVA  

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALINMASI  

VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/71220 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhalenin Görülebileceği 

İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr.  

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki 

Germencik-Denizli Hat Kesimindeki İstasyonlara Yapılacak Lokal Sinyal Sisteminin Montajında 

Kullanılmak Üzere 9 Adet 40 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Alınması ve Montajı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 18.06.2013 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 200,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4786/1-1 
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480 TON PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/71522 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: 480 Ton patinaj kumu (Teknik şartnameye 

göre) satın alınacaktır. 

1) TCDD Loko Bakım Atölye Müd. AFYONKARAHİSAR-300 Ton, 

2) TCDD Depo Müd. TAVŞANLI/KÜTAHYA - 180 Ton,  

Yukarıda belirtilen yerlerde teslim alınmak üzere satın alınacaktır.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale tarihi olan 20/06/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4921/1-1 

—— • —— 
AFYONKARAHİSAR MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TINAZTEPE  

1-2 ÜRETİM HATTI DOLUM MAKİNELERİNE YILDIZ YEDEK PARÇALARI  

YAPTIRILMASI İŞİ KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün Tınaztepe 1-2 

üretim hattı dolum makinelerine yıldız yedek parçaları yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA" 

adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara 

adresindeki Genel Merkezimizden “Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 

Cağaloğlu-Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye-Gazlıgöl” 

adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Üretim Yönetimi Müdürlüğümüzden 

100,00 TL karşılığında temin edilebilir.   

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 HAZİRAN 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı   

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 24 HAZİRAN 2013 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4902/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Karaman İli, Merkez İlçesi, Tahsin Ünal 

Mahallesi, 2. Sokak, 540 Ada, 81 parsel üzerinde bulunan binanın tamamının ya da ayrı ayrı satışı 

ihalesi 17 Haziran 2013 Pazartesi günü saat:14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Karaman Şube Başkanlığı’na (Külhan Mah. İsmetpaşa Caddesi, No: 19/2 

Karaman) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00 TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Karaman Şube Başkanlığından (Külhan Mah. İsmetpaşa Caddesi, No: 19/2 Karaman) 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-274-271 

 THK Karaman Şube Başkanlığı (0 338) 213 11 45  

 4903/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Muş Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı. 

VAKFEDENLER: Zahir AKSOY, Osman YENİGÜN, Ali SEVER, Tüncay FIRTINA, 

Kenan AYKAN, Kasım AKTAŞ, Orhan Cahit ÇELİKEL. 

VAKFIN İKAMETGAHI: MUŞ 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.05.2013 tarih ve E:2013/199, K:2013/338 sayılı 

kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitimin her kademesindeki öğrencilerin barınmaları ile maddi ve 

manevi gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunmak; insani ve aile değerlerini korumak ve 

yaşatmak; özellikle çocuk ve gençlerimizin bilgili, ahlaklı, kültürlü, eğitimli, milli ve manevi 

değerlere bağlı, sağlıklı, çevre şuuruna sahip ve meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayıcı 

icraatlarda bulunarak, onların kendisine, ailesine ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini 

sağlayarak, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı yapacak şekilde çalışmaktır. Her yaştaki 

ihtiyaçlı insanlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak, özürlü ve engelliler ile korunmaya muhtaç 

kimseler ve koruma altındaki çocuk ve gençler için tesisler açmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1000.-TL.(bintürklirası) ve Muş Merkez Kültür Mahallesinde 

bulunan, tapunun 51.51H.b pafta, 67 ada no, 196 parselde kaytılı, blok no: B, kat no: zemin, 

bağımzıs blm no:1 mülkiyetli mesken; Muş Merkez Dere Mahallesi Kuyumcular Pasajı Kat: 1 

No:22 adresinde bulunan, tapunun 50.51-j-B pafta 254, ada 76 nolu parselde bulunan kat no: 1 

mülkiyetli dükkan;Muş İli, Korkut İlçesi, Köyiçi mevkii, pafta No:1 Parsel No:107 kayıtlı arsa 

vasıflı taşınmaz ve Muş İli, Korkut İlçesi, Köyiçi mevkii, Pafta No:1, Parsel No:108 kayıtlı arsa 

vasıflı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, Vakfın borçları 

ödendikten sonra kalan kısmı, tesis, işletme, bütün hakları ve mal varlığı, Mütevelli Heyeti kararı 

ile benzer amaçlı bir vakfa intikal ettirilir. Mütevelli Heyet karar veremeyecek durumda ise bütün 

hakları ve mal varlığı İstanbul Suffa Vakfı’na intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4866/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4769 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154

kV Afyon 3 Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Anılan Genel Müdürlük Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4772 İzmir İli, Çeşme İlçesinde Tesis Edilecek Karadağ Rüzgâr Enerji
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına
Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4773 İzmir İli, Aliağa İlçesinde Tesis Edilecek Aliağa Sanayi Doğalgaz
Dağıtım Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine
Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Proje Hazırlama, Geliştirme ve

Uygulama Yönetmeliği
— Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra ve Yurtdışı

Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
— Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama

Yönetmeliği
— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
— Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında

Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile

Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına
İlişkin Tebliğ

— Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)
— Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)

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


