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YÖNETMELİKLER

Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin kuruluşuna, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin
hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdü-

rünü,
c) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her türlü konvansiyonel, nükleer ve alternatif enerji

alanlarında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleri ülke eko-
nomisine katkıda bulunmak üzere uygulamaya geçirmektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına

ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) İlgili bilim dalları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak enerji konusunda

uygulama ve araştırmaların yapılacağı bir ortam temin etmek.
b) Çeşitli enerji konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.
c) Prototipler geliştirmek.
ç) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.
d) Dergi, kitap ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Organlar
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör ta-

rafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usul ile gö-
revden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine
yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı de-
ğiştirilebilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde Müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevde
olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-
mak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili bi-
rimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-
sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ı) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yürütmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür tarafından önerilen Üniversitenin

ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilen altı öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu-
nun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-
rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak,
ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Merkez Müdüründen oluşur. Merkez
Müdürü, Danışma Kurulunun Başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğun-
luk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-
rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK, YENİLİKÇİLİK VE 
TEKNOLOJİ TRANSFERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yeni-

likçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, görevlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve

Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi 

Araştırma ve Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             27 Ağustos 2013 – Sayı : 28748

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



d) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Kadir Has Üniversitesi öğretim elemanı ve öğrenci-

lerinde girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
için her türlü araştırma ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi, uygulamaya yönelik olarak da,
elde edilen bu bilinçle somut projelerin hayata geçirilmesinin sağlanması, girişimci ve yenilikçi
projelerin gerçekleşebilmesi için bir kuluçka merkezi oluşturularak her türlü bilimsel, teknik
ve işletmecilik konularında maddi-manevi desteğin verilmesi, geliştirilen teknolojilerin tica-
retleşebilmesini sağlamak amacıyla teknoloji transfer ofisi görevlerinin yerine getirilmesidir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez; 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki

çalışma ve etkinlikleri yürütür:
a) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alan-

larda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, sertifika programları, çalıştaylar, se-
minerler, konferanslar düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlen-
dirmek, Üniversite içi ve dışı paydaşlarla sinerji oluşturmak, işbirliğini geliştirerek Üniversite
imkanlarının tanıtımını yapmak,

b) Girişimcilik ve yenilikçilik konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek,
zamanında ve eksiksiz olarak bilgilenilmesini sağlayacak çalışmaları yapmak,

c) Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarına giren ulusal ve uluslararası mevzuat, yargı ka-
rarları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde
yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

ç) Konuyla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen etkinliklerden üniversite per-
soneli ve öğrencilerini haberdar etmek ve katılımlarını sağlamak,

d) Her türlü seminer, konferans ve kongre gibi toplantılar düzenlemek,
e) Konunun uzmanlarınca verilecek kısa kurs ya da sertifika programları düzenlemek,
f) İlgili alanlarında etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ül-

kelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri,
enstitüleri ve benzeri kurumlarla ilişki kurmak ve işbirliğinde bulunmak,

g) Konuyla ilgili çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek girişimcilik ve yenilik-
çilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak,

ğ) Girişimci ve yenilikçilere geliştirdikleri işi başlatabilmeleri için kuluçka merkezi
oluşturarak liderlik etmek ve destekte bulunmak,

h) Desteklenen projelerin gelişmelerini izlemek, denetlemek ve başarıyla sonuçlanma-
sını sağlamak,

ı) Projelerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transfer ofisi fonksiyonlarını yerine ge-
tirerek her türlü katkıda bulunmak,

i) Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane, sinematek, videotek ve diğer bilgi
ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Mer-
keze kazandırmak,

j) Girişimcilik ve yenilikçilik alanında araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları ger-
çekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar ve çalışma grupları kurmak, 

k) Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti
vermek, 

l) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kurulundan oluşur.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından Üniversitenin

aylıklı öğretim elemanları veya merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak uygun nitelikte ko-
nusunda uzman üniversite dışı kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür
yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı du-
rumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişiyi yardımcı
olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Mü-
dür, Merkezin verimli çalışması için gerekli gördüğü idari kadroyu Yönetim Kurulunun kararı
ve Rektörün onayı ile oluşturur.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetim kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve

gerektiğinde düzeltici uygulamalar gerçekleştirmek.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak.
d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre

sunmak.
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak.
f) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve 4 üyeden olmak üzere toplam 5 kişiden

oluşur. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında öğrenim ve-
ren öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve öğretim üye yardımcıları arasından Rektör tarafından
üç yıl süre için görevlendirilirler.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez Yönetim Kurulu üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevi; bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultu-
sunda Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar alarak Rektörün onayına sunmak, araş-
tırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar oluşturarak katkıda bulunmaktır. Yönetim
Kurulu ayrıca aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak.
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet prog-

ramının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi so-
nunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje
başvurularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-
lamak.

Danışma Kurulu 
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; girişimcilik ve yenilikçilik alanında bilgi ve dene-

yimi bulunan yönetici, öğretim üyesi veya görevlileri ile üniversite dışından Merkezin çalış-
malarına bilgi ve uzmanlığı ile katkıda bulunabilecek kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden se-
çilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tara-
fından yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kuruluna, Rektör başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üze-
rine olağan olarak yılda bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiye ni-
teliğinde görüş bildirir.

(5) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konu-
larda gerekli tavsiyelerde bulunmak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını,
eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve yürütülmekte olan çalışmalar hakkında görüş
bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin
dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 26/8/2013
KARAR NO  : 2013/146
KONU            : KEAŞ, YEAŞ, GELİ ve YLİ
Özelleştirme Yüksek Kurulunca,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/8/2013 tarih ve 7536 sayılı yazısına istinaden;
1. Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (KEAŞ)’nin, Yeniköy Yatağan Elektrik Üre-

tim ve Ticaret A.Ş. (YEAŞ)’nin, KEAŞ ve YEAŞ tarafından kullanılan Elektrik Üretim A.Ş. ve
Hazine’nin mülkiyetindeki taşınmazların, KEAŞ ve YEAŞ tarafından kullanılan Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki taşınmazların, Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessesesinin, GELİ
Müessesesine bağlı Yeniköy Linyitleri İşletmesi (YLİ)’nin, GELİ Müessesesi ve YLİ tarafından

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/4/2013 28632
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kullanılan taşınmazların, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) adına kayıtlı 10413, 32234, 20058131,
20068010, 62689, 11081, 7390, 64436, 20060472, 20058130 ve 200902506 No.lu Ruhsatların ve
bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. KEAŞ’a ait Kemerköy Termik Santralinin, YEAŞ’a ait Yeniköy Termik Santralinin ve
YLİ tarafından kullanılan taşınırların “Varlık Satışı”; Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri
tarafından kullanılan taşınmazların, YLİ’nin üzerinde bulunduğu taşınmazların ve YLİ tarafından
kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” veya “Kullanım İzninin Devri”;  TKİ adına kayıtlı 10413,
32234, 20058131 ve 20068010 No.lu Ruhsatların ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının
“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesine,

3. YEAŞ’a ait Yatağan Termik Santralinin ve GELİ Müessesesi tarafından kullanılan
taşınırların “Varlık Satışı”; Yatağan Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazların, GELİ
Müessesesinin üzerinde bulunduğu taşınmazların ve GELİ Müessesesi tarafından kullanılan taşın-
mazların “Varlık Satışı” veya “Kullanım İzninin Devri”; TKİ adına kayıtlı 62689, 11081, 7390,
64436, 20060472, 20058130 ve 200902506 No.lu Ruhsatların ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden
Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesine,

4. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 26/8/2013
KARAR NO  : 2013/147
KONU            : Taşınmaz satışı.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/7/2013 tarihli ve 5989 sayılı yazısına istinaden Ku-

rulumuzun 5/1/2001 tarih, 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan
Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; İzmir İli, Konak İlçesi, Halkapınar Mahallesi, 8505 ada, 1 no.lu parseldeki
41.520,83 m2 yüzölçümlü merkezi iş alanı imarlı ve 8504 ada, 1 no.lu parseldeki 3.444,11 m2

yüzölçümlü belediye hizmet alanı imarlı gayrimenkullerin üzerindeki binalar ile birlikte (gayri-
menkuller) bir bütün halinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda
ihale komisyonunca; 

1- İhale konusu gayrimenkullerin 156.200.000,00 (yüzellialtımilyonikiyüzbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi
A.Ş.’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üre-
tim Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin
verilen Kararın onaylanmasına,

2- Bu Karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.
—— • ——

KURUL KARARLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5490 Karar Tarihi: 22/08/2013
Kurul Başkanlığının 21.08.2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 19.08.2013 tarih ve

20008792.38.1-21021 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Şekerbank T.A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer

mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca iş-
tiraklerine; bilgi teknolojileri, operasyonel süreçler, insan kaynakları ve eğitim alanlarında des-
tek/danışmanlık hizmeti sağlayabileceğine

karar verilmiştir.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5491 Karar Tarihi: 22/08/2013
Kurul Başkanlığının 21.08.2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 19.08.2013 tarih ve

47916912-010-2013/21185 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;
- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi çerçevesinde, bankaların

organizasyon yapılarında bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve taleplerin
yönetilmesini teminen ekte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde “Tüketici İlişkileri Koordi-
nasyon Görevlisi” atanmasının uygun olacağına,

- Kanunun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasına

karar verilmiştir.

BANKALARCA TÜKETİCİ İLİŞKİLERİ KOORDİNASYON GÖREVLİSİ
ATANMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, bankalar ile bireysel müşterileri arasın-

daki ihtilafların zamanında, etkin ve verimli bir şekilde çözülmesi, müşteri mağduriyetlerinin
oluşmasının engellenmesi, yasal düzenlemelere uyumun sağlanması ve Kurum ile bankalar
arasındaki iletişim kanallarının etkinliğinin artırılmasını teminen bankalarda görevlendirilecek
tüketici ilişkileri koordinasyon görevlilerinin atama usulleri ile yetki ve sorumluluklarının be-
lirlenmesidir.

(2) Bu Usul ve Esaslar, bireysel nitelikte ürün ve hizmet sunan mevduat bankaları, ka-
tılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi
MADDE 2 – (1) Bireysel müşterilerin bankalar hakkındaki itiraz, şikâyet ve benzeri

taleplerini içeren başvurularının etkin ve verimli bir şekilde cevaplanması, bireysel müşterilerin
hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi ve tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuata uyumun
kontrol ve devamlılığının sağlanması amacıyla bankalar nezdlerinde birer tüketici ilişkileri ko-
ordinasyon görevlisi atamakla yükümlüdür. Tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisi banka-
larda genel müdür yardımcısı düzeyinde temsil edilir. Bu görev için münhasıran veya bireysel
ürünlerin satış ve pazarlanmasına ilişkin yetki ve sorumluluğu bulunmayan genel müdür yar-
dımcıları arasından görevlendirme yapılabilir. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki
ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan
iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ve başhukuk müşaviri de tüketici
ilişkileri koordinasyon görevlisi olarak atanabilir.

(2) Münhasıran tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisi olarak atanacakların, genel
müdür yardımcısında aranan şartları taşıdıklarını gösterir belgeler ile, mevcut genel müdür yar-
dımcıları arasından bu göreve atanacakların ise uhdesinde bireysel ürünlerin satış ve pazarlan-
masına ilişkin yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını tevsik eden belgeler ile birlikte Kuruma
bildirilmesi zorunludur. Bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Kurum tarafından
olumsuz görüş bildirilmemesi halinde ilgili kişilerin atamaları yapılabilir. Herhangi bir nedenle
görevden ayrılan tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisinin görevden ayrılma nedenleri, ilgili
banka ve görevden ayrılan tarafından yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir.

(3) Tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisinin yükümlülüklerini yerine getirmesinde
yardımcı olacak ve bu kişiye bağlı olarak çalışacak bir birim ihdas edilmesi bankaların ihtiya-
rındadır. Kurum tarafından gerek görülmesi halinde birim ihdası zorunlu tutulabilir.

Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 3 – (1) Tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisi;
a) Bireysel ürün ve hizmetler hakkında gelen itiraz, şikâyet ve benzeri taleplerin araş-

tırılması, sonuçlandırılması, cevaplandırılması, izlenmesi ve raporlanması süreçlerine ilişkin
politika ve ilkeleri hazırlamak, bu sürecin etkin bir şekilde işleyişini temin etmek,

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca bireysel ürün ve hizmetlere
ilişkin çıkarılan düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

c) Kurumun bilgi ve belge taleplerini en geç onbeş gün içinde yerine getirmek,
d) Kurum tarafından şekil ve içeriği belirlenecek olan raporlamaların zamanında ve ek-

siksiz bir şekilde yapılmasını sağlamak,
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e) Bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlerden alınan ücret, komisyon ve benzeri kesinti-
lere ilişkin banka internet sayfasında yer alması gereken bilgilendirmelerin eksiksiz olarak ve
zamanında yapılmasını sağlamak,

f) İç sistemler kapsamındaki birimlerce gerçekleştirilen bireysel nitelikteki ürün ve hiz-
metlere ilişkin denetim ve kontrol faaliyetleri neticesinde riskli bulunan, eksiklik ihtiva ettiği
ve/veya mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenen hususlara ilişkin gerekli önlemleri almak ve
bu konuda ilgili iç sistemler birimlerine geri bildirimde bulunmak,

g) Bireysel müşteriler tarafından bankaya iletilen itiraz, şikâyet ve benzeri taleplerin,
iletildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde gerekçeli bir şekilde cevaplandırılmasını sağ-
lamak, söz konusu taleplerden iç kontrol ve iç denetim birimlerince neticelendirilmesi gere-
kenlerin süre şartı olmaksızın sonuçlandırılmasında banka içi koordinasyonu temin etmek ve
konu hakkında talep sahibini bilgilendirmek,

h) Görev alanına giren hususlara ilişkin olarak 4 üncü maddede içeriği belirlenen faa-
liyet raporunu hazırlamak, hazırlanan raporu süresi içinde Kuruma ve banka denetim komite-
sine iletmek,

i) Banka tarafından uygulamaya konulacak bireysel nitelikteki ürün ve hizmetler hak-
kında mevzuat kapsamında görüş vermek,

j) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde kurulu Müş-
teri Şikâyetleri Hakem Heyetinin bilgi ve belge taleplerini karşılamak,

k) Banka tarafından sunulan bireysel ürün ve hizmetler ile ilgili olarak, Kurum ve diğer
kamu kurumlarınca yapılan denetimler ve/veya banka iç sistemler birimleri incelemeleri so-
nucunda banka geneline yaygınlaştığı tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle oluşan müş-
teri mağduriyetlerinin giderilmesi ve oluşacak mağduriyetlerin önlenmesine ilişkin çalışmalar
yapmak,

l) Kurum ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
m) Kurum tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek
ile yetkili ve sorumludur.
(2) Bu düzenleme çerçevesinde tanımlanan tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisinin

sorumluluklarını yerine getirilebilmesi amacıyla banka içi gerekli iletişim kanallarının tesisi
ve bu kanalların etkin bir şekilde çalıştırılması banka yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
Banka yönetim kurulunca, tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisinin görev tanımı ile yetki
ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenir.

Faaliyet raporunda bulunması gereken unsurlar
MADDE 4 – (1) Tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisi tarafından her yılın Mart,

Haziran, Eylül ve Aralık ayının son günleri esas alınarak üçer aylık dönemler itibarıyla hazır-
lanacak ve izleyen ayın sonuna kadar Kuruma ve banka denetim komitesine gönderilecek faa-
liyet raporu asgari olarak;

a) Bireysel müşterilerden elde edilen ücret, komisyon ve benzeri faiz dışı gelirlerin ge-
lişim ve değişimini,

b) Bireysel müşteriler tarafından bankaya iletilen itiraz, şikâyet ve benzeri talepleri içe-
ren başvuruların konu bazında dağılımı, banka tarafından müşteri başvurusunun cevaplanma
süresi, müşteri lehine ve aleyhine sonuçlanan başvuru sayılarını içeren istatistiki verileri,

c) Bankanın müşteri şikâyetlerini çözme sürecine ilişkin uygulamaları ve varsa uygu-
lama değişikliklerini,

d) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından bireysel
müşteriler ile bankalar arasındaki ilişkilerde izlenecek ilkeleri belirleyen mesleki tanzim kararı
ve benzeri düzenlemelere bankanın uyumunun değerlendirilmesi, bu kapsamda banka uygula-
ma ve süreçlerinde yapılan değişiklikleri,

e) İç kontrol ve iç denetim birimlerinin banka tarafından sunulan bireysel ürün ve hiz-
metlerde aksayan yönlere ilişkin olarak raporlamalarına konu ettiği önemli ve kritik düzeydeki
bulguları ile bunlar hakkında alınan önlemleri,

f) Kurum tarafından raporlamaya konu edilmesi istenen diğer hususları
ihtiva etmelidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Usul ve Esaslar, yayımlandığı tarihten otuz gün sonra yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Usul ve Esasları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Ağustos 2013 

SALI 
Sayı : 28748 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2012/269 
Karar No : 2013/43 
Kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve Resmi belgede sahtecilik 

suçudan sanık Mehmet ve Hatice kızı 10/03/1971 D.lu Karabük, Safranbolu Kuzyakahacılar 
nüfusuna kayıtlı HÜLYA SERT (ERSÖZ) in mahkememizin 11/02/2013 günlü aynı sayılı ilamı 
ile TCK 158/l-d,62,52/2,53/l maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis, 80 TL adli para cezası, TCK 
204/1,204/3,62,53/1 maddeleri uyarınca 2 yıl hapis 5237 sayılı TCK 53/1 maddesinin a-b-d-e 
bentlerinde yazılı haklardan cezasının infazı tamamlanıncaya kadar -c- bendinde yazılı kendi alt 
soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından ise anılan maddenin 3.fıkrası 
uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverinceye kadar 3.kişiler ile ilgili vesayet 
ve kayyumluk yetkileri acısından hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun 
bırakılmasına karar verildiği kararın sanığa tebliğ edilemediği, yapılan araştırmada mernis 
adresinin de olmadığı anlaşıldığından tebligatın Resmi Gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar 
verilmiş olmakla 

7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 
yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde temyiz edilmediği takdirde 
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 7166 

—— •• —— 
Antalya 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/10 
Karar No : 2013/259 
Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçundan sanık Mahkememizin 27/03/2013 tarih ve 

2013/110 esas 2013/259 sayılı kararı ile sanık ERSİN ÖZGENÇ'in 5237 sayılı TCK.nun 
151/1,62/1,53/1 a,b,d,e,c,51/l,51/3-7-8 maddeleri gereğince 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASİ ile 
cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının 51/1. maddesi gereğince ERTELEME nedeniyle 51/3 
1 YIL SÜRE İLE YÜKÜMSÜZLÜK DENETİME TABİ TUTULMASINA karar verilmiş, yine 
5237 sayılı TCK.nun 86/2,62/1,53/1-a,b,c,d,e, 51/1,81/3-7-8 maddeleri gereğince 3 AY 10 GÜN 
HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının 5/1.maddesi gereğince 
ERTELEME nedeniyle 51/3. Maddesi gereğince 1 YIL SÜRE İLE YÜKÜMSÜZLÜK 
DENETİME TABİ TUTULMASINA karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık ERSİN 
ÖZGENÇ'e gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasından da tebligata yarar 
açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 7116 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı olan 70 adet İ5 all in one 23”, 30 adet İ7 all in one 23”, 5 adet İ7 all in one 27” 

ve 70 adet ultrabook alımı işinin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7285/1-1 
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BÜKÜM VE KESİM İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/115857 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 243 kalem Lokomotif Muhtelif Malzemeleri Büküm ve 

Kesim İşçiliği, teknik bilgiye göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 11/09/2013 - Saat 14:45 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

11/09/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7250/1-1 

————— 
MUHTELİF KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/115845 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 39 kalem Lokomotif Muhtelif Kaynaklı Malzemeleri, 

teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle 

satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 16/09/2013 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

16/09/2013 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7251/1-1 
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ÇEŞİTLİ TİP VAGON İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE 13 KALEM HAVA FREN 

BORU BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/114449 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

İhale konusu malın adı ve miktarı : 13 kalem Hava Fren Boru Bağlantı Elemanları 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 17.09.2013 günü, saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7277/1-1 

—— • —— 
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş AMBARLARINDA BULUNAN MUHTELİF DAĞITIM 

TRAFOLARININ PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: 

Malzemelerin bulunduğu yer: Denizli Aydın ve Muğla Ambarları  

Teklif Tarihi, Saati, Adresi ve İhale Tarihi; 

Teklifler 17.09.2013 günü saat 12’00 ye kadar Menderes TEDAŞ Temsilciliği Adalet 

Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 17/A Zemin Kat No: 10 PK: 101 Denizli adresinde verilecektir. 

Satış şartnamesi TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetim Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 11 Kat No: 57 nolu oda ve yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir. 

İrtibat Telefonları: 0 258 296 71 75 – 0 312 212 69 30/2096-2025 

İlanen duyurulur. 7281/1-1 

—— • —— 
ÇİNE HES HİDROELEKTRİK SANTRALİ’NİN 6 (ALTI) KİŞİ İLE  

GENERATÖR MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİDİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NO: 2013/118295 

1 - Teşekkülümüz taahhüdünde olan ve adresi Muğla Yolu Üzeri 15 Km. Çine HES 

Barajı/AYDIN ilinde bulunan ÇİNE HES Hidroelektrik santralının 6 (altı) kişi ile montaj işleri 

yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanları Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, Yenimahalle/ 

ANKARA (Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 276) Kuruluşumuzun Satın Alma ve Tedarik 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden 100,00 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihale dökümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını en geç 5 Eylül 2013 Perşembe günü Saat 14.30’ a kadar yukarıdaki adreste Genel 

Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden 

dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu 

ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde 

yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen 

vermekte serbesttir. 7317/1-1 
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SANTRİFÜJ POMPA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : SANTRİFÜJ POMPA 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/112644 

Dosya no  : 1321539 

1 - İdarenin  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-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  : SANTRİFÜJ POMPA (11 adet) 

b) Teslim yeri  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TESELLÜM AMBARIDIR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip,  

  (Q=100 m3/h, Hm=220 mSS, n=1450 d/d): 45 Gün 

  (Q=150 m3/h, Hm=150 mSS, 1450 d/d) : 120 Gün 

  (Q=50 m3/h, Hm=175 mSS, n=1450 d/d) : 45 Gün 

  (Q=125 m3/h, Hm=60 mSS, n=2900 d/d) : 45 Gün 

  Santrifüj Tulumba (Q=75 m3/h,Hm=350 mSS) : Montaj 

dahil en geç 6 aydır. 

  Santrifüj Tulumba (Q=220 m3/h,Hm=380 mSS) : Montaj 

dahil en geç 6 aydır. 

  Q=380 m3/h, Hm=30 mSS, n=1450 d/d): 45 Gün 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2   

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 09.09.2013 Pazartesi günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, 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, 
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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, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen 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) 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. Pompalara ait performans eğrileri. 

4.2.2. Antigrizu pompalar için pompa, su seviye kontrol sistemi ve kablolara ait Grup-I 

(metan) gazlı ortam sertifikaları. 

4.2.3. Santrifüj pompalar için TSE Uygunluk ve/veya ISO Kalite Sistem Belgeleri.  

4.2.4. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar. 

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 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 09.09.2013 Pazartesi 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 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - 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. 7293/1-1 
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İKMAL ENH YAPIM İŞİ KAPALI ZARF TEKLİF ALMA USULÜ 

İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi 

Bölgesine ait ikmal enerji nakil hattı 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 : Hükümet Konağı 02500 Gölbaşı/ADIYAMAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İkmal ENH yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Gölbaşı/ADIYAMAN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif bedeli (2013 Tedaş B.F. ile) : 450.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 31.500.-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 : 12/09/2013 - 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 veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini 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; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı 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, Elektrik-Elektronik 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, Müteşebbis Heyet 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 oda 

Söğütözü-ANKARA adresine 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 

Adıyaman-Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Hükümet Konağı 

02500 Gölbaşı/ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 250.- 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 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 7303/2-1 
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KONTEYNER ALIMI (AF-GA4.6) 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

Kredi No: 8033-TU 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul 

Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere 

borç almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Konteyner Alımı (AF-GA4.6)” ihalesi 

sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya 

Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde 

yapılacaktır. 

1. Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanın tedarikini 

kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ekipman; 

 

Konteyner Alımı 

Kalem 01 Depo Konteyner 22 Adet 

Kalem 02 Ofis Konteyner 2 Adet 

Kalem 03 Mutfak Konteyner 1 Adet 

olarak belirlenmiştir. 

 

2. Teklif sahiplerinin bir paket içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri 

gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve 

ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en 

düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir 

ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin 

diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki 

kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme 

hakkını saklı tutar. 

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. 

i. Teklif Sahibi konteyner ya da muadili malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin 

ifasında en az üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri 

ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve 

telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. 

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır. 

iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl içerisinde tamamladığı veya 

halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam 

ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline 

neden olabilecektir. 

iv. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların 

yukaridaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak 

girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (i), (iii) ve (iv) gereksinimlerini ayrı ayrı 

sağlamaları gerekmektedir. 

4. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da 

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler: 
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T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8     34126 Beyazıt/İstanbul 

Tel : +90 (212) 518 55 00 

Faks : +90 (212) 518 55 05 

E-posta : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 

5. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı İPKB’nin 

İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 

7286 1036 53 numaralı hesabına AF-GA4.6 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla 

satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 

başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli 

yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak 

gönderilebilir. 

6. Teklifler en geç 23 Eylül 2013 saat 14:00’e kadar 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) veya 

eşdeğeri tutarındaki teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler ret 

edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir. 

7. Teklifler 23 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin 

Mah. Tiyatro Cad. No:8, 34126 Beyazıt /İstanbul adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden 

hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır. 

8. Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 23 Eylül 2013 tarihinden itibaren 90 takvim günü 

süreyle geçerli olacaktır. 

9. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 7286/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 36,99 TL ile en çok 367.422,50 TL arasında değişen; 

09.09.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,70 TL, en çok 

36.742,25 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elmas uç, biley taşı, muhtelif giyim eşyası, 

muhtelif oto parçası, lokal baz istasyonu bağlantı cihazı, diş lazer sistemi, oto lastiği, cep telefonu, 

bıçak, çakı, kürk, klorodiflorometan gazı, fotoğraf makinesi, pamuk, oyun CD' si, kol saati, 

elektrik aksamı, amortisör, fındık kabuğu, elektronik eşya v.b. cinsi 46 grup eşya; açık artırma 

suretiyle, Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km. EDİRNE adresindeki ihale 

salonunda 10/09/2013 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname 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 TL bedel karşılığı Edirne 

İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7284/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır İli Özel İdaresi İl Encümeninden: 

1 - Aşağıda teknik bilgileri belirtilen; Diyarbakır İli Merkez Çarıklı mevkiinde bulunan 

4660 hektarlık Jeotermal Kaynak Sahasına ait 3 yıllık arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması 

işi 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.Maddesinin 

1.Fıkrası (c) bendi ile söz konusu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17.Maddesi hükümleri 

doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye 

çıkarılmıştır. 

İli  : Diyarbakır Alan  : 4660 Hektar 

İlçesi  : Merkez Pafta No  : M44a2,a3,b4 

Beldesi  : ---- 

Köyü – Mevkii  : Çarıklı Ruhsat No  : 2009210005 

Muhammen Bedeli : 72.696,00.-TL.   Geçici Teminat : 2.181,00.-TL. 

İhale Tarihi ve Saati : 11.09.2013 – Saat 14.00 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Y (SAĞA) 0606000 0609000 0612000 0616000 0616000 0607000 

X (YUKARI) 4193000 4193000 4190000 4188300 4186000 4186000 

 

2 - Bu işe ait ihale Hintlibaba 1. Sokak Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan İl Özel 

İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binasının 3. Katındaki İl Encümen Başkanlığı Toplantı 

Odasında yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılacak taliplilerden;  

Gerçek kişiler için; 

a) Nüfus cüzdan sureti; 

b) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile 

varsa e posta adresi, 

c) Noterden onaylı imza beyannamesi, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Her sayfası imzalanmış olan şartname, 

f) Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu, 

g) Şartname satın alındığına dair belge, (Şartname bedeli 500,00.- TL.) istenecektir. 

Tüzel kişiler için; 

a) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 Maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesinin aslı veya onaylı sureti, 

b) Vergi Levhası (onaylı) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, 
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f) Her sayfası imzalanmış olan şartname, 

g) Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu, 

h) Şartname satın alındığına dair belge, (Şartname bedeli 500,00.-TL.) istenecektir. 

4 - Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Hintlibaba 1. Sokak Yenişehir 

Diyarbakır adresinde bulunan eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binasının 3. 

Katındaki Encümen Müdürlüğü ile Elazığ Yolu 3.Km. adresindeki İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliği Ana Binasında yer alan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak 

görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. 

İlan olunur. 7247/1-1 

—— • —— 

AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Pervane Mahallesi, 7313 ada, 1 parseldeki 

1.700,95 m2'lik Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır. 

2 - İhale 11/09/2013 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c - Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, 

tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. Noter tasdikli imza sirküleri. 

d - Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi.  

e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname.  

f - Şartnamenin 8. Maddesinin a fıkrası gereğince hazırlanacak teklif mektubu. 

4 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 

5 - Son müracaat tarihi 11/09/2013 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube 

Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.  

İlanen duyurulur. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel M2 

KDV Hariç 

Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 

Açıklama Açıklama 

Pervane 

Mah. 

7313 1 1.700,95 6.000.000,00 TL. 180.000,00 TL. Akaryakıt ve LPG 

İstasyonu Arsası  

 7234/1-1 
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AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN HİZMET ALIMI İHALELERİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

Müdürlüğünden:          

1 - İdarenin; 

a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon No : 0274 614 10 07 

c) Faks No      : 0274 614 59 94 

d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

2 - İhalenin; 

 

a) Niteliği ve Türü 

 

b) Miktarı 

c) Teslim Yeri / İşin 

Yapılacağı Yer 

d) Teslim Süresi/ 

İşin Süresi 

4 x 2 Pikap 

4 x 4 Pikap 

Minibüs (Otobüs) 

Midibüs (Otobüs) 

Otobüs 

Kamyonet 

Kamyon 

İçme Suyu Tankeri 

Kiralama İşi 

İKN:2013/91791 

Dosya No: GLİ/2013-570 

15 Adet 

22 Adet 

4 Adet 

3 Adet 

2 Adet 

2 Adet 

7 Adet 

1 Adet 

 

 

 

 

G.L.İ. Tunçbilek 

Muhtelif İş Yerleri 

 

 

 

 

365 Takvim Günü 

 
3 - İlanın; 

a) Konusu 
b) İhale Tarih 

ve Günü 

c) Son Teklif 

Verme Saati 
d) İhale Saati 

e) İhale 

Doküman 

Bedeli 

4 x 2 Pikap 

4 x 4 Pikap 

Minibüs (Otobüs) 

Midibüs (Otobüs) 

Otobüs 

Kamyonet 

Kamyon 

İçme Suyu Tankeri 

Kiralama İşi 

09.09.2013 

Pazartesi 
14.00 14.00 100,00 TL 

 
f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale 

Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA 

g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat  

Teklifi 

h) Sözleşme Türü : Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi  

4 - İhale Dokümanın  

Görülmesi ve Temini : 

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında 

belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur. 

b) İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer: 

TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI 
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5 - Teklifler: 

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri 

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı / KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği 

gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler Tekliflerini; 

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 

istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden sipariş mektubu veya sözleşme düzenlenecektir.  

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki teminatların, 

GLİ Müessesesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası 

TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından 

birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 

belirtildiği şekli ile 90 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler. 

11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Yukarıda belirtilen ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

13 - İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir. 

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

İlgilenenlere duyurulur. 7311/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 296,00 TL ile en çok 525.732,48 TL arasında değişen; 

03/09/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,00 TL, en 

çok 52.574,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, 

motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 

giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 25 (yirmi beş) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 04/09/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7124/1-1 
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420 - 170 kV AYIRICI MEKANİZMALARIN DEMONTAJ VE 

MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

420 - 170 kV Ayırıcı Mekanizmaların Demontaj ve Montajı İşi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/116714 

1 - İdarenin 

a) Adresi : B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık 

Karşısı Fevzi Çakmak PK: 18    27001 Ş.Kamil/ 

GAZİANTEP  

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

S. 

No İşin Adı, Malzeme karakteristiği Birimi Miktar 

  1 
420 kV-2500,3150 A Ana Bara 1,2 ,Tranfer Kuplaj ve 1600 A Hat 

Ayırıcı Kutusu (hava kumandalı) demontajı 
Adet 147 

  2 
420 kV-2500,3150 A Ana Bara 1,2 ,Tranfer Kuplaj ve 1600 A Hat 

Ayırıcı Kutusu (motor kumandalı) montajı 
Adet 147 

  3 
420 kV-2500,3150 A Ana Bara 1,2 ,Tranfer ve 1600 A Toprak 

Ayırıcı Kutusu (el kumandalı havalı ) demontajı 
Adet 114 

  4 
420 kV-2500,3150 A Ana Bara 1,2 ,Tranfer ve 1600 A Toprak 

Ayırıcı Kutusu (manuel kumandalı) montajı 
Adet 114 

  5 
170 kV-2500 A Ana Bara1,2, Kuplaj ,1250 A Hat Ayırıcı Kutusu 

(hava kumandalı) demontajı 
Adet   77 

  6 
170 kV-2500 A Ana Bara1,2, Kuplaj ,1250 A Hat Ayırıcı Kutusu 

(motor kumandalı) montajı 
Adet   77 

  7 
170 kV-2500 A Kuplaj ,Bara1,2 ve 1250 A Toprak Ayırıcı Kutusu, 

(el kumandalı havalı ) demontajı 
Adet   19 

  8 
170 kV-2500 A Kuplaj ,Bara1,2 ve 1250 A Toprak Ayırıcı Kutusu 

(manuel kumandalı) montajı 
Adet   19 

  9 0,6 / 1 kV YVV(NYY) 4X4 mm2 NYY kablo  Metre 600 

10 0,6 / 1 kV YVV(NYY) 4X4 mm2 NYY kablo çekilmesi Metre 600 

11 0,6 / 1 kV YVV(NYY) 4X2,5 mm2 NYY kablo  Metre 160 

12 0,6 / 1 kV YVV(NYY) 4X2,5 mm2 NYY kablo çekilmesi Metre 160 

13 0,6 / 1 kV YVV(NYY) Kablo, 1x1,5 mm2 Flex  Metre 200 

14 0,6 / 1 kV YVV(NYY) Kablo, 1x1,5 mm2 Flex Montajı Metre 200 
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S. 

No İşin Adı, Malzeme karakteristiği Birimi Miktar 

15 0,6 / 1 kV YVV(NYY) Kablo, 1x2,5 mm2 Flex  Metre 200 

16 0,6 / 1 kV YVV(NYY) Kablo, 1x2,5 mm2 Flex montajı Metre 200 

17 

60X60X35 cm ebadında SDK kutusu (Her SDK’nın iç dizaynı için   

1 metre ray klemens ve 6 adet bıçaklı terminal kullanılacaktır. Diğer 

terminaller 6 mm² kesitli düz olacaktır. ) 

Adet   19 

18 
60X60X35 cm ebadında SDK kutusu montajı (yerden 80 cm yukarda 

montajı yapılacak) 
Adet   19 

19 Yardımcı Röle (4 Açık, 4 Kapalı Kontaklı, 220 V DC)  Adet   38 

20 Yardımcı Röle (4 Açık, 4 Kapalı Kontaklı, 220 V DC) montajı Adet   38 

21 AC Şalter yardımcı kontaklı (3 fazlı, 400 V, 16 A) Adet   40 

22 AC Şalter yardımcı kontaklı (3 fazlı, 400 V, 16 A) montajı Adet   40 

 

b) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş (Afşin) 

c) İşin süresi : 105 (yüzbeş) takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 06/09/2013 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.a) 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 ilgili 

meslek 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 

b) 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 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

h) Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 

10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya 

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 

zorunludur. 

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden 

idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 

tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

4.3.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun 

gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini 

sunması yeterlidir. Bu durumda; 

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 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) 
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir. 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, gerekir. 

Sunulan bilânçolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

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

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

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

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

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

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

tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, 

yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması 

zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 

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

tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

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

4.3.3.a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, 

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

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

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

dairesince onaylı suretleri sunulur. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 

edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu 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. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 

kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu 

durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 



27 Ağustos 2013 – Sayı : 28748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

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

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

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

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

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

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

kriterler: 

4.4.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen tutarın % 25 oranından 

az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler. 

4.5.1. Bu ihalede, Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri (Şalt Tesisleri, Trafo Merkezleri, 

Kompanzasyon Tesisleri ) benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

satın alınabilir. “Doküman satış bedelinin önceden İdarenin T. Vakıflar Bankası Gaziantep 

Şubesindeki TR40000 1500 15800 728 599 8052 nolu hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 

alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedeli olan 110,00 TL’nin İdarenin hesabına yatırıldığına 

ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla 

bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın 

alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese 

gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 

tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri 

Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK: 18  27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

13 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

13.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 7282/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TAPU VE KADASTRO GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK 

HİZMETLERİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi DİKMEN CADDESİ NO: 14 Tel-Faks Tel:03124136021-Faks:03124136024 

Posta Kodu 06100 E-Mail destekhiz.dairesi @ tkgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

AKMEŞE TUR TURİZM 

TAŞIMACILIK TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

 SÖZBİZDE TURİZM 

TAŞIMACILIK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Adresi 

Aydınlar Mahallesi Hürriyet 

Caddesi No: 141/3 Dikmen 

Çankaya/ANKARA 

Aydınlar Mahallesi Hürriyet Caddesi 

No: 141/3 Dikmen 

Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

ANKARA/Kızılbey VD.          

032 002 47 14 

ANKARA/Kızılbey VD.             

780 034 71 25 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TİCARET ODASI 

53/410 

ANKARA TİCARET ODASI 

53/4058 

Ticaret/Esnaf Sicil No. ANKARA/83267 ANKARA/291047 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

 7283/1/1-1 



27 Ağustos 2013 – Sayı : 28748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

TAPU VE KADASTRO GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK 

HİZMETLERİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi DİKMEN CADDESİ NO: 14 Tel-Faks Tel:03124136021-Faks:03124136024 

Posta Kodu 06100 E-Mail destekhiz.dairesi @ tkgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı GÖKMEN AKMEŞE   

Adresi 

Eryaman Mahallesi 1. Meşrutiyet 

Caddesi Doğakent  Konutları   

Yeni No: 38  Eski No: 18 Daire: 7 

Etimesgut /ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 11188985720  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

 

 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7283/2/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/72352 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve 

Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Soma/Manisa 

Adresi Soma/Manisa Tel-Faks 02366121983 / 02366133100 

Posta Kodu 45500 E-Mail ticaret@seas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Özcan Asansörleri San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
Hüseyin Özcan 

Adresi 
Çanakkale Asfaltı Ulus Mah. No: 12 

Koyundere-Menemen/İzmir 

Çanakkale Asfaltı Ulus Mah. No: 12 

Koyundere-Menemen/İzmir 

T.C. Kimlik No.  58111001614 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6710043259  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Menemen Ticaret Odası – 31899  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2894  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7316/1-1 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2008/101207 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü 

İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan 

Soyak Sok. No: 2 Zonguldak 

Tel-Faks 0 372 259 47 94 – 0 372 253 12 73 

Posta Kodu 67090 E-Mail ttk@taskomuru.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Star İnşaat ve Tic. A.Ş.  

Adresi GMK Bulvarı 95/7 Maltepe/ANKARA  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

7810132950  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 87341  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7290/1-1 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2004/187594 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan 

Soyak Sok. No: 2 Zonguldak 

Tel-Faks 0 372 259 47 94 – 0 372 253 12 73 

Posta Kodu 67090 E-Mail ttk@taskomuru.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yapı-Tek İnşaat San. ve Tic. A.Ş.  

Adresi 
Çetin Emeç Bulvarı 8. Cad. No: 39 

Öveçler/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9370024926  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 80371  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7291/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
— Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/8/2013 Tarihli ve 2013/146 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/8/2013 Tarihli ve 2013/147 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/8/2013 Tarihli ve 5490

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/8/2013 Tarihli ve 5491

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


