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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANA STATÜLER

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 15/1/2013 tarihli ve 28529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Atletizm Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki
alt bentler eklenmiştir.

“9) Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm yü-
rüyüş en üst liginde müsabakalara katılan kulüplerden ikişer üye,

10) Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm yü-
rüyüş ligi gençler, yıldızlar ve 16 yaş altı kategorilerinde birinci olan kulüplerden birer üye,”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Bilardo Federasyonu Ana Statüsünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen
“Aralık veya Ocak” ibareleri “Ekim veya Kasım” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye
Briç Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“1) Genel kurul kararının alındığı tarih itibarıyla tamamlanmış son şampiyonanın Türkiye
final grubuna katılan kulüplerden;

i) Birinci kulübe beş üye,
ii) İkinci kulübe dört üye,
iii) Üçüncü kulübe üç üye,
iv) Final grubuna katılan diğer kulüplere ikişer üye,
v) Final grubuna katılmayan ancak genel kurul kararının alındığı tarih itibarıyla tamam-

lanmamış son iki şampiyonaya katılan kulüplere birer üye,”
MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye
Buz Pateni Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (n) bentleri ile (i) ben-
dinde geçen “ve Curling” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “,WCF, ECF” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “,WCF ve ECF'nin” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının
(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetle-
rine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla:

1) Artistik buz pateni (senkronize branşı hariç) ve hız pateni spor dallarında, biten iki
sezonda üst üste faaliyetlere katılan kulüplerin toplam sporcu sayılarının ikiye bölünüp buçuklar
tamamlanarak ortalaması alınan sporcu sayısına göre; 3-10 sporcu ile faaliyetlere katılan ku-
lüplere üçer üye, 11-20 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere dörder üye, 21-30 sporcu ile
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faaliyetlere katılan kulüplere beşer üye, 31-40 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere altışar
üye, 41 ve daha fazla sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere her 10 sporcu için birer üye ilave
edilir.

2) Federasyonca düzenlenen biten iki sezon senkronize branşındaki faaliyetlere katılan
kulüplere üçer üye.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde,
36 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “,curling”
ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 2 – Bu Ana Statü, Türkiye Cimnastik Federasyonunun genel kurulu ile yö-
netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, cimnastik takımlarını, özel aerobik - step salonlarını, pilates salonlarını/stüd-
yolarını, sporcu, antrenör, eğitmen, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, tem-
silci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kap-
sar.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“j) Spor Dalı : Federasyon bünyesinde bulunan artistik cimnastik, ritmik cimnastik, genel
cimnastik, akrobatik cimnastik, trampolin ile step, aerobik,  pilates, barpiyo, bosu ball workout,
cross fit, gymstick, kangoo jump, ems-ema sistem egzersizleri, tae bo, trx ve zumba  branşlarını
da ihtiva eden aerobik cimnastik spor dallarını,”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu FIG, UEG, COMEGYM ve
Avrupa federasyonlarının yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik
sırasına göre en fazla beş üye,”

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezonda, Federasyonca organize edi-
len kulüplerarası müsabakalarda; artistik bayan, artistik erkek, ritmik, aerobik, trampolin erkek
ve trampolin bayan cimnastik branşlarında takım halinde yarışan kulüplerin her kategorisi için
birer üye,”

“(3) Delege hesaplamasına esas kategoriler; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve
büyüklerdir.”
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MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-
matıyla belirlenir.”

MADDE 5 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10//2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin
(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Seçim tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine her
yıl üç kez katılmış olan ve genel kurulun yapıldığı yıl faal olan dağcılık ihtisas spor kulüplerine
iki üye, diğer dağcılık spor kulüplerine ise bir üye hakkı verilir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan:

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının
(ğ) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste 1 inci Lig büyükler
goalball bay, bayan, B1 futbol, B2 ve B3 futsal müsabakalarına katılan takımların kulüplerine
katıldıkları her takım için ikişer üye,

2) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste 2 nci ve 3 üncü Lig bü-
yükler goalball bay, bayan, B1 futbol, B2 ve B3 futsal müsabakalarına katılan takımların ku-
lüplerine her takım için birer üye,”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu
Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

"(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-
matıyla belirlenir."

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye
Hokey Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin (3), (7) ve
(8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3) Herhangi bir yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan veya yükselme grubu mü-
sabakalarında bir üst lige birinci şampiyon olarak çıkmaya hak kazanan kulüplere kadın ve er-
keklerde ayrı ayrı olmak üzere birer delege,”

“7) Süper ligde yer alan kulüplere kadın ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere birer delege
verilir. Ancak bir sezon süper ligde olup, diğer sezon küme düşmüş ya da herhangi bir sebeple
süper ligden ayrılmışsa veya 1 inci ligden süper lige çıkmışsa bu haktan yararlanamaz.

8) Süper ligde üst üste iki sezon şampiyon olan kulüplere kadın ve erkeklerde ayrı ayrı
olmak üzere ilk sezon için bir, diğer sezon için bir, toplamda iki delege verilir. Ancak ilk sezon
şampiyon olan kulüp ikinci sezon her ne surette olursa olsun ligden düşer veya çekilirse bu
haktan yararlanır.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye

Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir. 

“t) Federasyonca düzenlenen faaliyetlerin dışında,  yurt içinde ve yurt dışında yapılacak

her türlü kick boks faaliyet ve organizasyonlarına katılacak kulüp, sporcu, idareci, hakem ve

antrenörlere izinleri Federasyon tarafından verilir.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen

tarihte yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-

matıyla belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-

matıyla belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ 

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-

matıyla belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğ) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu WMC, IFMA, EMF’nin yö-

netim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş

üye,”

“3) Federasyonun ulusal alanda düzenlediği süper lige iki sezon üst üste katılan kulüp-

lerden kulüp yönetim kurulunca belirlenecek iki üye.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-

matıyla belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı yü-

rütür.
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 

ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR ANA STATÜ 

MADDE 1 – 23/11/2014 tarihli ve 29184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye
Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetle-
rine katılarak tamamlamış olan kulüplere birer üye.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış, iki sezon üst üste Federasyon etkinlik-
lerine katılmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan en üst Türkiye satranç liginde
yarışmaya katılarak tamamlayan kulüplerden dörder üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun alt ligi yarış-
masına katılarak tamamlayan kulüplerden ikişer üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye ku-
lüpler şampiyonası final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan, final sıralamasına göre ilk
30 dereceyi elde eden kulüplerden birer üye,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan Federasyonun Türkiye ku-
lüpler şampiyonası il yarışmaları gruplarında yer alarak tamamlayan kulüpler ile Türkiye ku-
lüpler şampiyonası final grubu yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden final sıralama-
sına göre 31 ve sonraki dereceleri elde eden kulüpler arasından kura ile belirlenecek toplam
on beş kulüpten birer üye.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-
matında belirtilir.”

MADDE 3 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/11/2014 29184

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2014 29136 (Mükerrer)
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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye
Triatlon Federasyonu Ana Statüsünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-
madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek
tarihte yapılır. Federasyonun yıllık faaliyet dönemi  1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Voleybol Federasyonu Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan  “her” ibaresi “ilgili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) ben-
dinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (4)
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak
kaydıyla büyükler kategorisinde en az 3 yıl süreyle milli takım teknik direktörlüğü, baş antre-
nörlüğü veya milli takımlarda birinci veya ikinci yardımcı antrenörlük yapanlar arasından kura
ile tespit edilmek üzere en fazla beş üye.” 

“1) Genel kurulun yapıldığı tarihte en üst liglerde yer alan her takım için üçer üye,
2) Genel Kurulun yapıldığı tarihte 1 inci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk altı

sırayı alan her takım için birer üye,
3) Genel Kurulun yapıldığı tarihte 2 nci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk iki

sırayı alan her takım için birer üye,”
“5) Altyapı Türkiye Şampiyonasına katılarak her bir kategoride (genç, yıldız, küçük,

minik) Türkiye 1 inciliği elde eden her takım ile bölgesel deplasmanlı liglerdeki her takım için
biten sezonun sonunda, gruplarında elde ettikleri sıraya göre birer üye olmak üzere toplam kulüp
temsilcilerinin yüzde 20’sinden az olmayacak şekilde belirlenecek üyeler.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Liglere katılım, aidat, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bon-
servis, görüntülü değerlendirme sistemi kullanım ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.”

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/4/2014 28980
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MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikişer”
ibaresi “üçer” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“g) Reklam, basılı yayın, evrak, sportif eşya ve malzeme satış gelirleri.”
“ı) Kira, işletme ve kurs gelirleri.”
“(6) Federasyon gelirlerinin tahsili öncelikle kulüp veya teşekkülün Federasyondan

olan alacaklarından ve Federasyon tarafından bunlara yapılacak ödemelerden mahsuplaşma
suretiyle gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 36 – (1) Federasyona faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm voleybol müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yurt içi ve yurt dışına yayımlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesi,
programlanması, yayıncı kuruluş veya kuruluşları belirleme yetkisi münhasıran yönetim ku-
ruluna aittir.

(2) Federasyon tarafından naklen veya banttan yayımlanmasına izin verilmeyen müsa-
baka televizyon, radyo, internet veya benzeri araçlarla yayımlanamaz.

(3) Yayın ve yayın gelirlerinin dağıtımına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenir.” 

MADDE 8 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsünün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve harcama tali-
matında belirtilir.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/4/2014 28980

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2014 29136 (Mükerrer)
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/700  

Karar No : 2014/605 

Sanık : ABDULRAHMAN YOUSSEF: Ali ve Amina oğlu, 01/01/1992 Hasaka 

Amouda doğumlu, Suriye Uyruklu, Zeytinburnu Bulvarı Cad. 58 Sok. 

ĠSTANBUL adresinde ikamet eder. 

Mahkememizin 26/11/2014 tarihli ilamı ile sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik 

neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliği için 

yurtdıĢı talimat yazıldığı, ancak kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, gerekçeli karar tebliği 

yapılamayan; Abdulrahman YOUSSEF'e tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle itirazı kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 11089 

————— 

Esas No : 2014/187  

Karar No : 2014/350 

Sanık : MOHANAD KABBANĠ, Mohamad ve Hadia oğlu. 26/07/1976 Damascus 

doğumlu, Suriye Uyruklu, ġam SURĠYE adresinde ikamet eder. 

Mahkememizin 24/09/2014 tarihli ilamı ile sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik 

suçundan beraatine karar verildiği, kararın sanığa tebliği için yurtdıĢı talimat yazıldığı, ancak 

kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, gerekçeli karar tebliği yapılamayan; Mohanad KABBANĠ'ye 

tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat 

yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle temyizi kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 11090 

————— 

Esas No : 2014/188  

Karar No : 2014/341 

Sanık : ABDULLAH CABĠD; Abdulhamid ve Fatma oğlu, 23/11/1990 Halep 

doğumlu, Suriye Uyruklu, ġirinevler Mah. No: 12 Merkez Gaziantep 

adresinde ikamet eder. 

Mahkememizin 24/09/2014 tarihli ilamı ile sanık hakkında 5607 S. Yasaya Muhalefet 

suçundan 5607 S.Y 3/18 md. Gereğince neticeten 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına karar verildiği, kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, adresi tespit edilemeyen; 

Abdullah CABĠD'e tebliğ imkansızlığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesi 

gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle temyizi kabil olduğu ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 11091 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜRE UZATIM ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca, Maliye Hazinesi 

adına kayıtlı;  

1 - Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 4.737 m² yüzölçümlü, 

2 - Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 2.500 m² yüzölçümlü, 

3 - Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 3.000 m² yüzölçümlü, 

4 - Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 12.977 m² yüzölçümlü, 

5 - Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ġncek-Ġmar Mahallesi, 111257 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 2.022 m² yüzölçümlü, 

6 - Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ġncek-Ġmar Mahallesi, 111262 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 1.440 m² yüzölçümlü, 

7 - Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ġncek-Ġmar Mahallesi, 111262 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 1.047 m² yüzölçümlü, 

8 - Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ġncek-Ġmar Mahallesi, 111262 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 1.118 m² yüzölçümlü, 

9 - Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ġncek-Ġmar Mahallesi, 111281 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 2.023 m² yüzölçümlü, 

10 - Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ġncek-Ġmar Mahallesi, 111283 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 1.282 m² yüzölçümlü, 

11 - Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ġncek-Ġmar Mahallesi, 111283 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 1.398 m² yüzölçümlü, 

taĢınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ―satıĢ‖ yöntemiyle 

özelleĢtirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıĢtır.  

07.12.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede;  

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi ve Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, Ġncek-

Ġmar Mahallesi taĢınmazları için 01.02.2018 PerĢembe olarak belirlenen tarih, 08.03.2018 

PerĢembe günü, saat 17:00 ye kadar uzatılmıĢtır.  

Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar ihale Ģartnamesinde yer almaktadır.  

Kamuoyuna duyurulur. 

T.C. BaĢbakanlık 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, KurtuluĢ, 06600 ANKARA 

Ayrıntılı bilgi için irtibat 

Tel: (312) 585 82 30 Faks: (312) 585 81 94 

Ġnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

 890/1-1 
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SINIRLI AYNĠ HAK TESĠSĠ KURULMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - BüyükĢehir Belediye Meclisinin 10/08/2017 tarih ve 301 sayılı kararı, 11/01/2018 

tarih ve 30 sayılı kararı ile Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması, Atık Kabul ve Bertaraf 

Tesisinin Kurulması ve ĠĢletilmesi, Belediyemiz TaĢınmazı Üzerinde 30 (Otuz) Yılı AĢmamak 

Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması iĢi 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi 

ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni Kanunun 826-836 arası Maddelerinde 

DüzenlenmiĢ Olan Üst Hakkı Tesisi Edilmek Üzere göre kapalı teklif alma usulü ile ihaleye 

çıkarılmıĢtır. 

2 - Bu iĢin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 

‗‘Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı‘nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

3 - Ġdarece Aylık Liman Geliri, Geri Kazanım, Bertaraf Geliri YaklaĢık Olarak 

80.000,00.-TL/ay öngörülmekte olup, Ġstekliler Bu Bedel Üzerinden Ġdareye teklif edecekleri 

yüzdelik oran (idareye verilecek) çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan bedelin iĢletme süresi (29 yıl x 

12 ay) çarpımından meydana gelecek olan toplam tutarının en az % 3'ne karĢılılık gelen miktar 

kadar iĢletme geçici teminat ile Ġsteklilerce avan projeye göre teklif edilecek olan yatırım 

maliyetinin % 3'ü kadar geçici teminat mektubu verecektir. 

4 - Ġhale 21/02/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da Adana BüyükĢehir Belediyesi 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

5 - Ġstekliler ihale Ģartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol 

Daire BaĢkanlığı Denizcilik ve Ġç Su Hizmetleri ġube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 

ücretsiz olarak görebilecektir. (Ġhale dosya bedeli 500,00.-TL‘dir) 

6 - Ġsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 12/02/2018 

Pazartesi günü saat 12:00‘e kadar aĢağıda yazılı belgeleri Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar 

Daire BaĢkanlığına sıra numaralı alındı karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. (Adana 

BüyükĢehir Belediyesi 2.Kat) 

a) Örneğine uygun baĢvuru dilekçesi 

b) Ġmza Sirküleri 

c) Tebligat Adres Beyanı 

d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2018 yılı 

e) Ġstekli Ģirket ise kanıtlayıcı belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi) 

f) 2886, 4734, 4735 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 

g) Mali Durum Bildirisi ve Belgeleri (Banka Referans Mektubu Genel Müdürlük Teyitli 

olacaktır.) 

h) Ġlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmıĢ gelir/kurumlar vergileri ve SGK 

borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları 

ı) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların 

hisse oranları ortaklık sözleĢmesinde belirtilecektir.)  

i) Ġhaleden önceki Atık Kabul Tesislerinin lisanslandırdığı son 15 yıl içerisinde, kamu ya 

da özel limanlardan veya atık alım hizmeti gemisi ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı 

kara araçları ile denizlerden MARPOL 73/78 Ek-1 (Sintine suyu, kirli balans, slaç, slop, yağ) Ek-

IV (Pis su) Ek-V kapsamındaki atık türlerinden herhangi birisinden veya söz konusu atık 

türlerinin bir kısmından veya tamamından gemilerden kendi adına veya temsil ettiği kurum adına 

en az 150 bin m3 atığı toplamıĢ seperatör iĢlemine tabi tutulmuĢ, depolamıĢ ve atıkları taĢıyarak 

bir kısmını kimyasal arıtma yöntemi ile SKKY kapsamında deĢarj etmiĢ ve kalanını bertaraf ve 

geri kazanıma gönderdiğini gösteren iĢ bitirme belgelerini idareye sunulacaktır. Ortak 

giriĢimlerde; istenilen ĠĢ Bitirme Belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
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j) Araç Taahhütnamesi: 1 adet katı atık gemisi en az 100 m3 (SözleĢmenin imzalanmasına 

takip eden altı ay içinde tedarik edilecektir.) 1 adet atık alma gemisi 200 m3 (Kira sözleĢmesi veya 

kendi malı) 2 adet atık alma gemisi 500 m3 (Kira sözleĢmesi veya kendi malı) (SözleĢmenin 

imzalanmasını takip altı ay içinde tedarik edilecektir.) 1 adet bot Ġdare‘nin ihtiyaçlarını karĢılamak 

için minimum 50 deniz mili hız yapan 10 adet Tehlikeli Atık TaĢıma Kara Tankeri (10 adedi Kira 

sözleĢmesi veya kendi malı) (18 ton -25 ton) 1 adet vidanjör (10 m3) 

k) Ġstekli bünyesinde en az 1 personelin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu 

Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Sertifikasına sahip olan personel çalıĢtıracağına dair 

taahhütname 

l) Ġstekli bünyesinde en az 1 adet proje müdürü, 2 adet Çevre Mühendisi, 2 adet 

Kimyager/kimya Mühendisi, 2 adet Makine Mühendisi, 20 Usta gemici çalıĢtıracağına dair 

personel taahhütnamesi  

m) Ġstekliler sözleĢmeye müteakip 6 ay içerisinde inĢa edeceği Atık Kabul Tesisi ve 

Bitüm Elde Etme Tesisine Ait Avan Proje ve Türk Lirası cinsinden hazırlayacakları yatırım bedeli 

iĢlem diyagramını, miktar/zaman çizelgeli olarak idareye taahhütname ile birlikte sunacaklardır.  

n) Halen taahhüdündeki iĢler bildirisi ve belgeleri 

o) Firmanın faaliyet süresi beyanı ve belgeleri 

p) Son 15 yılda Müteahhit veya TaĢeron olarak yapmıĢ olduğu iĢler bildirisi ve belgeleri 

r) ĠĢ Durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı 

s) Ġhale konusu iĢe ait teklif edilen yatırım bedelinin asgari % 10‘u kadar kullanılmamıĢ 

nakit kredisi ile yine asgari %10‘u kadar kullanılmamıĢ teminat kredisi olması,  

Ģ) Dosya alındı makbuzunu vereceklerdir. 

7 - BaĢvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrak tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekâleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirilmeye alınmayacaktır.  

9 - BaĢvuru dosyası yeterlilik komisyonunca incelenmesi sonucunda kapalı teklif usulü ile 

yapılacak ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte 

aĢağıda istenilen evrakları 21/02/2018 ÇarĢamba günü saat 11.30‘a kadar Adana BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Adana 

BüyükĢehir Belediyesi 2. kat)  

a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 2018 Yılı 

b) Ġmza Sirküleri 

c) Ortak giriĢim olması halinde ihale Ģartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi 

d) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyanı 

e) Ġdarece, Aylık Liman Geliri, Geri Kazanım, Bertaraf Geliri YaklaĢık Olarak 

80.000,00.-TL/ay öngörülmekte olup, Ġstekliler Bu Bedel Üzerinden Ġdareye teklif edecekleri 

yüzdelik oran (idareye verilecek) çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan bedelin iĢletme süresi (29 yıl x 

12 ay) çarpımından meydana gelecek olan toplam tutarının en az % 3'ne karĢılılık gelen miktar 

kadar Adana BüyükĢehir Belediyesi Adına alınmıĢ iĢletme geçici teminat mektubu veya alındı 

belgesi ile Ġsteklilerce avan projeye göre teklif edilecek olan yatırım maliyetinin % 3'ü kadar 

Adana BüyükĢehir Belediyesi adına alınmıĢ banka teminat mektubu veya alındı belgesi  

10 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

11 - Ġhaleye tüm yerli istekliler katılabilir. 

12 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 809/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

―ĠTÜ-Kutup AraĢtırmaları Uyg-Ar Merkezi-Ġkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE II) 

Kutup Bölgelerinde KeĢif Amaçlı Kullanılacak Mini Sınıfı Çok Rotorlu Ġnsansız Hava Aracı (Ġha) 

Sistemi ve Ekipmanları Alımı (2018)‖, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile 

geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu 

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

değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/41059 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ĠTÜ Rektörlüğü Ayazağa YerleĢkesi Maslak/Ġstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6949-0212 285 6724 

c) Elektronik posta adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve konusu : Mini sınıfı (8kg altı) Çok Rotorlu Ġnsansız Hava Aracı 

(ĠHA) Ġstanbul Teknik Üniversitesi Kutup AraĢtırmaları 

Merkezi (Polar Research Center/PolReC) araĢtırmaları 

kapsamında kutup bölgelerindeki zorlu Ģartlar altında keĢif 

amaçlı Lidar tarama, LWIR termal görüntüleme ve 

fotogrametrik amaçlarla RGB bantta kullanılabilecek ĠHA 

ve sensör sistemleri ile yedek parçalar satın alınacaktır. 

b) Miktarı : 1 Kalem 

c) Teslim yeri : ĠTÜ-Kutup AraĢtırmaları Uyg-Ar Merkezi, Ayazağa 

Kampüsü, Maslak/Ġstanbul 

d) Süresi : SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 4 (dört) hafta 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : ĠTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Maslak/Ġstanbul 

b) Tarihi ve saati : 12.02.2018 Pazartesi, 10.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen baĢvuru mektubu. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. Ġhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL 

bedelle satın alınabilir. 

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

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar ĠTÜ 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/Ġstanbul adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 919/1-1 

—— • —— 

SANTRĠFÜJ VANTĠLATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz Pazar TaĢlıdere Çay Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı olan 10 adet 

Santrifüj Vantilatör Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.02.2018 günü saat 14.30‘a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30‘da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 734/1-1 
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MUHTELĠF 12 KALEM GAZ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif 12 Kalem Gaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15‘inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/36957  

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139 06800 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 – 285 42 70  

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Teknik ġartnamede özellikleri belirtilen 

Muhtelif 12 Kalem Gaz Alımı. 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi BaĢkanlığına bağlı muhtelif birimler. 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

yapılacak iĢe baĢlama talimatının tebliğinden itibaren, 

28.02.2019 tarihine kadar ilgili birimlerin ihtiyacına göre 

peyderpey mal teslim edilecek/iĢe baĢlanacaktır.  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.  

b) Tarihi ve saati : 09/02/2018 – 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.3. Ġhale konusu iĢin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iĢ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 

Ġstekliler aĢağıda istenilen belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 
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- Ġsteklinin ―Basınçlı Ekipman Yönetmeliği‖ uyarınca üretilen tüplerin ―Avrupa Birliği 

1999 36 EG ve ADR/RID regülasyonuna uygunluğunu belgeleyen ve markalayan, AB içinde 

serbest dolaĢım ve kullanılabilmesini sağlayan Pi markasına sahip olması gerekmektedir. Ġstekli 

üretici değilse, tüpleri tedarik ettiği firma bu belgeye sahip olacaktır. 

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler teklif ettikleri malların teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge ile teknik Ģartnamenin her bir 

maddesine ayrı ayrı yazılı olarak cevap verecek olup; Teknik ġartnamede belirtilen belgeleri de 

teklif ekleri kapsamında sunacaklardır. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge ve belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 871/1-1 

—— • —— 

2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZKÖPRÜ ULUKIġLA ARASI ELEKTRĠFĠKASYON 

TESĠSLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE ĠHTĠYAÇ LĠSTESĠNDE BELĠRTĠLEN  

13 ADET YARDIMCI SERVĠS TRAFOSU ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

Ġhale Kayıt No : 2018/36298 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve süresi: 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZKÖPRÜ 

ULUKIġLA ARASI ELEKTRĠFĠKASYON TESĠSLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 

ĠHTĠYAÇ LĠSTESĠNDE BELĠRTĠLEN 13 ADET YARDIMCI SERVĠS TRAFOSU ALIMI ĠġĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir.  

3 - Ġhale Tarihi ve Saati: 21/02/2018 ÇarĢamba günü, saat 10:00 

4 - Ġhalenin yapılacağı adres: TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 21/02/2018 günü saat 10:00‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

300,00.- TL bedelle temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 872/1-1 
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MUHTELĠF BORU VE SÜZGEÇLERĠN SU JETĠ ĠLE TEMĠZLĠĞĠ  

HĠZMETĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda buharlaĢtırıcı ve ısıtıcı boruların ve süzgeçlerin basınçlı su jeti makinesi ile 

temizliği hizmeti T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/36066 

1 - Ġdarenin  

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Elbistan ġeker Fabrikası 

a) Adresi : PınarbaĢı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5. km Elbistan/ 

KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 344 419 16 09   Fax : 0 344 419 16 17 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Adı : Fabrikamızda buharlaĢtırıcı ve ısıtıcı boruların ve 

süzgeçlerin basınçlı su jeti makinesi ile temizliği hizmeti 

iĢidir. 

b) Niteliği ve miktarı : 35.574 adet boru ve 59 m² süzgeç, 240 m² muhtelif yer ve 

28 paket kazan luvoları 

c) ĠĢin Yapılacağı Yer : T.ġ.F.A.ġ.- Elbistan ġeker Fabrikası  

d) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, yer teslimi 

tarihinden itibaren 35 (OtuzbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Elbistan ġeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 08.02.2018 PerĢembe günü saat 14.00  

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Elbistan ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

7 - ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak 

üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik 

ürün deneyim belgesi.  

8 - Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: Kamu kurumlarında veya özel 

sektörde tephir ve ısıtıcı boru iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti ile temizliği iĢleri 

benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

10 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

11 - Kurumumuz Ģartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ġhale Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 913/1-1 
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170 ADET ELFA SU PÜSKÜRTME BAġLIĞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

170 adet Elfa su püskürtme baĢlığı temini, T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım Yönetmeliğimize göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/29299 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ 60300 TURHAL TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 275 35 30 – 356 275 35 39 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 170 adet Elfa su püskürtme baĢlığı temini 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI'na bağlı Makina Fabrikası 

c) Teslim tarihi : SözleĢme Sonrası en geç 30 takvim günü  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08.02.2018 PerĢembe Günü - Saat 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin yada Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

11 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 833/1-1 
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TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTCUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 

ĠHTĠYACI OLARAK, TAHMĠL TAHLĠYE ĠSTĠF YÜKLEME VE TAġIMA ĠġLERĠ  

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin :  

Ġhale Kayıt No : 2018/33824 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0 372 252 40 01 (30 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

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

2 - Ġhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 6.000 m3 AhĢap Maden Direği 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutcuk 

TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası 

ve Hızarları 

c) Teslim tarihi   : ĠĢin BaĢlama Tarihi: SözleĢmenin Ġmzalanmasına 

Müteakip iĢe baĢlanacaktır. 

  ĠĢin BitiĢ tarihi: 31.12.2018 

3 - Ġhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.02.2018 - 15.00 

c) Dosya no : 1831102 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) ġartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

i) Alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır. 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9‘uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

4.2.1- Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

4.2.2- Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ 

makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 

adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, 

taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 

gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman 

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest 

muhasebeci mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

4.2.3. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde; mal hizmet alımları için son beĢ yıl 

içinde kamu veya özel sektörde o iĢe ait sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında 

gerçekleĢtirildiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80‘inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren 

belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25‘inden az olmamak 

üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren 

belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ deneyim belge 

düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde sözleĢme ve 

buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70‘ini, diğer ortakların 

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

iĢ deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının % 30‘undan az olmaması gerekir. 

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

kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ 

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

birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. 

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

zorunludur. 
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Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

4.2.4 Benzer iĢ olarak; ahĢap malzeme biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 

6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. 

Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin 

değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. 

Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER /ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 200,00-TL (iki Yüz) karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 20.02.2018, saat 15:00‘e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 

Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ 

kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iĢ kalemleri 

(1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaĢın satıĢı için teklif edilen 

fiyat piyasada talaĢ satıĢ rayiç bedelinin altına düĢmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak Ģartı 

ile talaĢ satıĢ fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin 

değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaĢıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1 Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur.  867/1-1 
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TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 

ĠHTĠYACI OLARAK, TAHMĠL TAHLĠYE ĠSTĠF YÜKLEME VE TAġIMA ĠġLERĠ  

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin :  

Ġhale Kayıt No  2018/33707 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0 372 252 40 01 (30 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

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

2 - Ġhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 4.000 m3 AhĢap Maden Direği 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası 

ve Hızarları 

c) Teslim tarihi  : ĠĢin BaĢlama Tarihi: SözleĢmenin Ġmzalanmasına 

Müteakip iĢe baĢlanacaktır. 

  ĠĢin BitiĢ tarihi: 31.12.2018 

3 - Ġhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.02.2018 - 15.00 

c) Dosya no : 1831101 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) ġartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

i) Alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır. 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

4.2.1.- Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

4.2.2- Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ 

makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 

adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, 

taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 

gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman 

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest 

muhasebeci mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

4.2.3. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde; mal hizmet alımları için son beĢ yıl 

içinde kamu veya özel sektörde o iĢe ait sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında 

gerçekleĢtirildiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80‘inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren 

belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25‘inden az olmamak 

üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren 

belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ deneyim belge 

düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde sözleĢme ve 

buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70‘ini, diğer ortakların 

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

deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının %30‘undan az olmaması gerekir. 

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

kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ 

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

birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. 

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

zorunludur. 
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Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

4.2.4 Benzer iĢ olarak; ahĢap malzeme biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan sadece yerli isteklilere açıktır.  

6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. 

Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin 

değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3+4 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. 

Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 200,00-TL (iki Yüz) karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 20.02.2018, saat 15:00‘e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 

Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ 

kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iĢ kalemleri 

(1+2+3+4) toplamları değerlendirmeye esastır. 5. Kalemde yer alan talaĢın satıĢı için teklif edilen 

fiyat piyasada talaĢ satıĢ rayiç bedelinin altına düĢmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak Ģartı 

ile talaĢ satıĢ fiyatı verilecek ve 1.+2.+3.+4. Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin 

değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaĢıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120(Yüz Yirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur.  869/1-1 
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TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KARADON ĠġLETME MÜESSESESĠ ĠHTĠYACI 

OLARAK, TAHMĠL TAHLĠYE ĠSTĠF YÜKLEME VE TAġIMA ĠġLERĠ, 4734 SAYILI  

KAMU ĠHALE KANUNUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin :  

Ġhale Kayıt No : 2018/33776 

a) Adresi  : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0 372 252 40 01 (30 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

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

2 - Ġhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 13.000 m3 AhĢap Maden Direği 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon 

Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarlarına 

TaĢıma 

c) Teslim tarihi   : ĠĢin BaĢlama Tarihi: SözleĢmenin Ġmzalanmasına 

Müteakip iĢe baĢlanacaktır. 

  ĠĢin BitiĢ tarihi: 31.12.2018 

3 - Ġhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.02.2018 – 15.00 

c) Dosya no : 1831103 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) ġartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

i) Alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır. 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

4.2.1- Ġsteklinin ihale konusu iĢi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıĢtıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu iĢi yapmıĢ; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre iĢçisi ile Ģoför (en az 1 kiĢi ehliyetli) ve iĢ makinesi operatörü 

(en az 1 kiĢi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar iĢçiyi çalıĢtıracaktır. 

4.2.2- Maden direği taĢınması iĢini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iĢ 

makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (TaĢıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boĢaltma için 1 

adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma Ģartı aranmayacak olup, 

taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 

gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaĢ veya amortisman 

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müĢavir yada serbest 

muhasebeci mali müĢavir raporu ile tevsik edilecektir. 

4.2.3. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak;  

a) Ġsteklinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde; mal hizmet alımları için son beĢ yıl 

içinde kamu veya özel sektörde o iĢe ait sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında 

gerçekleĢtirildiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80‘inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren 

belgeleri sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25‘inden az olmamak 

üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren 

belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (ĠĢ deneyim belge 

düzenlemeye yetkili Kurumlardan ĠĢ bitirme belgesi, özel sektörde yapılan iĢlerde sözleĢme ve 

buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70‘ini, diğer ortakların 

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

iĢ deneyim tutarı toplamının ise, istenen iĢ deneyim tutarının % 30‘undan az olmaması gerekir. 

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

kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ 

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

birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz. 

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

zorunludur. 
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Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin 

yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 

ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

4.2.4 Benzer iĢ olarak; ahĢap malzeme biçmiĢ olma Ģartı aranacaktır. 

5 - Ġhale, idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 

6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. 

Bu hizmet ihalesinde her kaleme mutlak suretle teklif verilecek olup tekliflerin 

değerlendirilmesi birim fiyat teklif cetveli 1+2+3 kalemlerinin toplamlarına göre yapılacaktır. 

Kalemlerin miktarları azaltılıp çoğaltılamaz 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 200,00-TL (iki Yüz) karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 20.02.2018, saat 15:00‘e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Birim fiyat teklif cetvelindeki her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 

Her iĢ kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iĢ kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iĢ 

kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iĢ kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların iĢ miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iĢ kalemleri 

(1+2+3) toplamları değerlendirmeye esastır. 4. Kalemde yer alan talaĢın satıĢı için teklif edilen 

fiyat piyasada talaĢ satıĢ rayiç bedelinin altına düĢmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak Ģartı 

ile talaĢ satıĢ fiyatı verilecek ve 1.+2.+3 Kalemlerin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin 

değerlendirilmesi sonucu ihaleyi alan istekli talaĢıda teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iĢ kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur.  870/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 Sayılı Ġmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aĢağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karĢılarında yazılı 

Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiĢtir. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KL-IA pafta, 45715 ada, 8 parsel - Lider Karabay ĠnĢ. 

Taah. San. Tic. Ltd. ġti. - ġirket Müdürü Erol KARABAY - 23.01.2018 tarihli ve 12524 sayılı 

Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ġzmir Balçova Belediyesi - 21K-3A pafta, 279 ada, 46 parsel - Demirağlar ĠnĢ. Eml. Gıda 

Oto. Ġth. Ġhr. San. ve Tic. Ltd. ġti. (0035313107415102) - ġirket Müdürü Ġbrahim DEMĠRAĞ- 

23.01.2018 tarihli ve 12527 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 22086 ada, 5 parsel - CoĢkun Dek. ĠnĢ. Gıda San. Tic. Ltd. 

ġti. (0006311533952466) - ġirket Müdürü Fevziye COġKUN - 23.01.2018 tarihli ve 12535 sayılı 

Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KM-IVA pafta, 45554 ada, 15 parsel - Belsa Grup ĠnĢ. 

Taah. Paz. San. Tic. Ltd. ġti. (0006315697041012) - ġirket Müdürü ġükrü ġAHĠN - 23.01.2018 

tarihli ve 12532 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Çorlu Belediyesi - 2239 pafta, 30ÖIV ada, 6 parsel - ÜnlübaĢlar Yapı ĠnĢ. Malz. 

San. ve Tic. Ltd. ġti. (0059311256528430) - ġirket Müdürü Mustafa ÜNLÜBAġ- 23.01.2018 

tarihli ve 12508 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Kırıkkale, Kırıkkale Belediyesi - 1092 ada, 19 parsel - Demir Grup Gıda ĠnĢ. San. Tic. 

Ltd. ġti. (0034313190841665) - ġirket Müdürü Kemal AKIN - 23.01.2018 tarihli ve 12500 sayılı 

Bakan Oluru ile 1(bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 21745 ada, 4 parsel - Hüseyin SAMUK-Cafer YILDIZ 

Ortaklığı - ġirket Ortakları Hüseyin SAMUK (0006110311710402) ve Cafer YILDIZ 

(0006110024690466) - 23.01.2018 tarihli ve 12536 sayılı Bakan Oluru ile 1(bir) yıl. 

Bilecik Osmaneli Belediyesi - 30L-II-A pafta, 333 ada, 7 Parsel - Adil AĞDAĞ 

(0011111507531730) - 23.01.2018 tarihli ve 12522 sayılı Bakan Oluru ile 5 (beĢ) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ģirket müdürlerinin yetki belge 

numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Ġptal sürelerinin Resmi Gazete‘de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına 

Karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 893/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Alsancak Mahallesi imarın 45607 ada 

1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliğine istinaden 3194 sayılı 

Ġmar Kanunu 18 ve 2981/3290 sayılı Yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 85323‘nolu 

parselasyon planı, 29.01.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle 

asılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

85323 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller: 

30 Ağustos Mahallesi, imarın 45607 ada 1 sayılı parsel. 898/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 827/1-1 
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulmuĢ olan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların ekli 1 sayılı 

cetvelinde bulunan sınav Ģartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleĢmeli personel pozisyon 

unvanlarından Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Havacılık Simülatör Uzmanı ile anılan esasların 4 

sayılı cetvelinde bulunan Büro Personeli pozisyonlarına personel alınacaktır. 

MÜRACAAT ETMEK ĠSTEYENLERDE ARANILACAK ġARTLAR 

UNVANI ARANAN NĠTELĠKLER SAYI 

HAVACILIK 

SERTĠFĠKASYON 

UZMANI 

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- 

Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, 

Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin 

birinden mezun olmak, Hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi 

ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi 

olmak, 

Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil 

bilmek.  
15 

Ücret (Brüt): 

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar :13.623,00 TL 

10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar :14.025,06 TL 

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar :14.923,43 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-Ġstanbul, Antalya, NevĢehir 

HAVACILIK 

SĠMÜLATÖR 

UZMANI 

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- 

Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, 

Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin 

birinden mezun olmak, Havacılık Simülatörü Tasarımı, Üretimi 

ve/veya Sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi 

olmak, 

Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil 

bilmek.  
10 

Ücret (Brüt): 

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 9.078,77 TL 

10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 9.343,00 TL 

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 9.945,43 TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(Ġstanbul, Antalya, 

NevĢehir) 

 

BÜRO 

PERSONELĠ 

 

 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 

ön lisans programlarının birinden mezun olmak (2 kiĢi) 

Ġlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 

puan türüne sahip olmak  

3 
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UNVANI ARANAN NĠTELĠKLER SAYI 

 

 

 

 

 

 

 

BÜRO 

PERSONELĠ 

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (internet), 

Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 

Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar Operatörlüğü ve 

Teknikerliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar 

Donanımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak (1 kiĢi) 

Ġlan tarihinde geçerli olan KPSS Ön lisans Programlarından P93 

puan türüne sahip olmak. 

Ücret (Brüt): 

20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 2.865,25TL  

15-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 2.747,94TL 

10-15 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 2.644,36TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 2.543,95TL 

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 2.439,32TL 

ÇalıĢılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (Ġstanbul, Antalya, 

NevĢehir) 

 

ĠSTENĠLEN BELGELER  

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/web 

adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "ĠĢ Talep Formu"  

BAġVURU 

1. Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün Ġnternet adresinde (www.shgm.gov.tr) yer alan 

baĢvuru ekranından elektronik ortamda 29/01/2018 - 09/02/2018 tarihleri arasında baĢvuru 

yapabilirler. 

2. Güvenlik soruĢturması olumsuz neticelenen ve/veya baĢvuru ve iĢlemler sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleĢtirmeleri yapılmıĢ olsa dahi 

iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal iĢlem yapılacaktır. 

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü 

duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 

adresinde yayımlanacaktır. 

4. BaĢvuru sahiplerince, baĢvuru iĢlemlerinin baĢlamasından Genel Müdürlük tarafından 

göreve baĢlatmaya iliĢkin tebligat iĢlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 

talebinde bulunulamaz. 

DEĞERLENDĠRME 

Büro Personeli pozisyonu için, KPSS den belirtilen puan türünden baĢvuran adaylar 

arasından puan sıralaması yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.  

Havacılık Simülatör ve Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna baĢvuran adaylara 

sözlü sınav yapılmak suretiyle alım yapılacaktır. 

Sözlü sınav tarihleri ve nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan 

edilecektir. 

TEBLĠGAT 

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleĢmeli personel alımı ile ilgili 

her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 

adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara 

ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. 643/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil baĢarı belgesi, yurt dıĢından alınan diplomalar için 

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel 

çalıĢmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri 

gerekmektedir. ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 17. maddesi 

gereğince profesör adaylarının yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak belirtmeleri 

gerekmektedir. 

Doçent, kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil baĢarı belgesi, yurt dıĢından alınan diplomalar için 

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK 

formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora 

belgeleri, yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli 

fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun‘un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi 

gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

BaĢvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan 

Üniversitesi Rektörlüğüne Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve 

eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez. 

BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.  

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör 2 

― ― Doçent 1 

― ― Yardımcı Doçent 2 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.10/175 

Toplantı Tarihi ve No : 12.01.2018 - 383 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.01.2018 - 9263 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Kınık ilçesi, Sucahlı Mahallesinde bulunan alana iliĢkin 5177 sayılı Kanun ile 

değiĢik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 06.10.2017 tarihli 

ve 3716 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 20.10.2017 tarihli ve 218436 sayılı yazısı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü‘nün 24.10.2017 tarihli ve 349668 sayılı yazı, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi BaĢkanlığının 09.11.2017tarihli 

ve E.291931 sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü 

Bergama Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet ġefliğinin 08.09.2017 tarihli ve 

E.1863937 sayılı yazısı ve ekleri, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

2. Bölge Müdürlüğü‘nün 31.10.2017 tarihli ve 753430 sayılı yazısı, Ġzmir Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 14.11.2017 tarihli ve 40135 sayılı yazısı ve Bergama Kaymakamlığı 

Bergama Müze Müdürlüğü‘nün 17.07.2017 tarihli ve 668 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir 2 Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.08.2017 tarihli ve 8677 sayılı kararı, Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 11.01.2018 tarih ve 22722 sayı ile Müdürlük evrakında 

kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, Kınık ilçesi, Sucahlı Mahallesi, tapunun kısmen 850, 849, 700 parsellerinin 

bulunduğu alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği Ģekilde       

3. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki tescil fiĢinin uygun olduğuna,  

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANA STATÜLER
— Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
— Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü
— Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü
— Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
— Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
— Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
— Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik

Yapılmasına Dair Ana Statü
— Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü
— Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü
— Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
— Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü
— Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü 
— Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
— Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik

Yapılmasına Dair Ana Statü 
— Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü
— Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
— Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair

Ana Statü
— Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana

Statü

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

Günlük Değerleri


