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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            22 Ekim 2012
  B.02.0.PPG.0.12-305-8911

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            23 Ekim 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen
BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Ekim 2012
    B.01.0.KKB.01-06-321-624

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8911 sayılı yazınız.
            23 Ekim 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen
BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali YILDIRIM’ın  vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayı : 28450
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            22 Ekim 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-8893

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            23 Ekim 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer

ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Ekim 2012

    B.01.0.KKB.01-06-320-622

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8893 sayılı yazınız.

            23 Ekim 2012 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer

ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            22 Ekim 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-8894

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 19/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8842 sayılı yazımız.

           b) 19/10/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-319-620 sayılı yazınız.

           19. Dünya Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi’ne katılmak üzere; 21 Ekim 2012 tarihinde

Avusturya’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın

dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın

vekâlet etmesi, ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, program

değişikliği nedeniyle Avusturya’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Ekim 2012

   B.01.0.KKB.01-06/C-10-623

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 19/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8842 sayılı yazınız.

           b) 19/10/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-319-620 sayılı yazımız.

           c) 22/10/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8894 sayılı yazınız.

           19. Dünya Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi’ne katılmak üzere, 21 Ekim 2012 tarihinde

Avusturya’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın

dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın

vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın program

değişikliği nedeniyle Avusturya’ya gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının

işlemden kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/702

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdür-

lüğüne, Büyükelçi Tahsin Tunç ÜĞDÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/703

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine,

Büyükelçi Ahmet Necati BİGALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU

                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/721

           1 – Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına

İbrahim Said ARINÇ’ın atanması, 

           2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/10/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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          Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/707
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Müfettişliğine
Aptulhamit ATLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74  üncü maddesi ile 2451 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 
           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/10/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/722
           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında
başarı gösteren Burak BAĞLAR, Ümit ASLAN, Hulisi ÖNDER, Fazlı EMEKTAR, Adem ER,
Murat ALIKLI, Abdullah SARAÇ, Enes UNCU ile Kadir DEMİR’in atanmaları, 657 sayılı
Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 
           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/10/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Millî Savunma Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/718
           1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı 16 (onaltı) yedek subay askerî hâkimin, karşıların-
da gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı ve
EK-3’üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22/10/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

1’inci Or.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Hikmet BAKAN, Erzurum, 347-7362,
31.08.2012, 1’inci Or.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-İSTANBUL.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Mehmet Emin ERDOĞDU, Ankara, 347-7361,
31.08.2012, K.T.B.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-KIBRIS.

K.T.B.K.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih UÇAR, Konya, 347-7357, 31.08.2012,
K.T.B.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-KIBRIS.

5’inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Cihat KÖSE, Elazığ, 347-7173, 31.08.2012,
5’inci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ÇORLU.
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8’inci Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Abdullah Seçil ÇALIKAN, Sinop, 347-7177,
31.08.2012, 8’inci Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ELAZIĞ.

9’uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Veysi ÖZTÜRK, Siirt, 347-7172, 31.08.2012,
9’uncu Kor.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ERZURUM.

9’uncu Kor.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Uğur SÖNMEZ, Konya, 347,7175,
31.08.2012, 9’uncu Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ERZURUM.

K.K.EDOK Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Metin ERDEM, Karaman,
347-7358, 31.08.2012, K.K. EDOK Muh. Hiz. Des.Eğt.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-
İZMİT.

54’üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Fatih ÖZER, Malatya, 347-7176,
31.08.2012, 54’üncü Mknz. P.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-EDİRNE.

54’üncü Mknz.P.Tug.Klığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ümit TELCİ, Aydın, 347-7363,
31.08.2012, 54’üncü Mknz.P.Tug.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-EDİRNE.

Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Serkan BİRDANE, İzmir,
347-7360, 31.08.2012, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-IS-
PARTA.

Hv.K.K.lığı Des.Kt.Gr.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Cafer AKPINAR, Kırşehir, 347-
7174, 31.08.2012, Hv.K.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-ANKARA.

5’inci P.Eğt.Tug.K.lığı Emrinden, Hâk. Atğm., Mustafa KARAKOÇ, Bursa, 347-7171,
31.08.2012, 5’inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-SİVAS.

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Harun ŞAVUR, Çorum, 347-7359, 31.08.2012,
Hv.Eğt.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-İZMİR.

Hv.Eğt.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., İlker ŞANCI, Malatya, 347-7364, 31.08.2012,
Hv.Eğt.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına-İZMİR.

1’inci Hv.Kuv.K.lığı Emrinden, Hâk.Atğm., Ahmet Sacit MÜDERRİSOĞLU, Kayseri,
347-7178, 31.08.2012, 1’inci Hv.Kuv.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına-ESKİŞEHİR.

—— • ——
          Millî Savunma Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/719
           1 – Bu kararnamede kimliği yazılı iki Hava Hâkim Subayın hizalarında belirtilen
görevlere atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince uy-
gun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

22/10/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Fırat ÇİNİCİ, Hv.Hak.Ütğm.,
ERZURUM, 2003-SY-59, 30.08.2006, Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.ANKARA (Staj biti-
minde geçerli olmak üzere.)

MSB As.Adlt.İşl.Bşk.Em. (Stajyer Hakim) ANKARA, Mehmet Burak KIZILTAN,
Hv.Hak.Ütğm., ERZİNCAN, 2004-SY-52, 30.08.2007, 2’nci Hv.Kv.K.lığı As.Sav.As.Sav.Yrdc.
DİYARBAKIR (Staj bitiminde geçerli olmak üzere.)
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          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/708
            1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Adana Orman Bölge Müdürlüğüne, Elazığ
Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki TEMUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/709
           1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne,
Adana Orman Bölge Müdürü Ata KAHYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/710
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Meteoroloji 11. Bölge
Müdürlüğüne Adem TAŞCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/711
           1 – Bakanlık Müşaviri Yavuz VURAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden
alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/10/2012
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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          Sağlık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/712

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Volkan ÇETİNKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

22/10/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                    Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
SINIR TESPİT KARARI

          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/714

           1 – Ordu İli Ünye İlçesi Merkez Bucağına bağlı Çatak Köyü ile İkizce İlçesi Merkez

Belediyesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

           “Akçay Deresi ile Dikmece bağlısının kuzeyindeki Kuru Dere adı ile anılan derenin

birleşiminden (1-Y=340777.00, X=4548874.00) bu kuru dereyi akarının tersine takiben Ho-

caoğlu Mahallesinden gelen araba yolu ile kuru dereninin kesişimine, (2-Y=341751.00,

X=4548941.00) bu kesişimden araba yolunu güneye takiben 376 rakımlı tepedeki su deposuna

giden patika ile birleşimine, (3-Y=341424.00, X=4548354.00) bu patikayı takiben su deposuna,

(4-Y=341835.00, X=4548295.00) su deposunun olduğu 376 rakımlı tepeden düz bir hatla

güneydeki iki tepenin zirvesinden geçip, yine düz bir hatla Akçay Deresinin doğu kolu olan

derenin kolu olan ve Koçevyanı Mahallesinin kuzeyindeki kuru dereye, (5-Y=341533.00,

X=4546960.00) bu dereyi batıya akarına takiben Akçay Deresinin doğu kolu olan dereye,

(6-Y=341029.00, X=4547077.00) bu dereyi güneye akarının tersine takiben Boya Deresi ile

birleşimine (7-Y=341088.00, X=4546171.00) kadar olan ve burada son bulan hat” olarak be-

lirlenmesi, 

           5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun

görülmüştür. 

           2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

           3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         İdris Naim ŞAHİN

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2012/713

           1 – Ankara İli Pursaklar İlçe Belediyesi Gümüşyayla Mahallesinin Çubuk İlçe Belediye-

sine bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre

uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

22/10/2012

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                         İdris Naim ŞAHİN

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

"Eğitim ve öğretim desteği

EK MADDE 1 – (1) Özel mesleki ve teknik eğitim okullarına, Kanun gereği ücretsiz

okutulacak öğrenciler hariç, öğrenim gören her bir öğrenci için;

a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya Kanun kapsamında Bakanlar Kuru-

lunun karar vermesi durumunda organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

b) Eğitim ve öğretim desteği kapsamında olsun veya olmasın öğrencilerden hiçbir su-

rette öğrenim ücreti alınmaması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin okulun öğretim

süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden

fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz gün içerisinde

okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin

yapılmış olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması 

şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.
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(2) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için

verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul

türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki

yılın verileri esas alınarak her yıl Ağustos ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken

hazırlanacak olan tebliğde belirlenir.

(3) Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türü, alan ve dalların belirlenmesinde Kal-

kınma Planı hedefleri ve iş gücü ihtiyaç analizleri de dikkate alınır.

(4) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 50'si Kasım,

% 25'i Şubat ve % 25'i de Haziran aylarında okula ödenir.

(5) Bu madde kapsamında işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş kazası,

meslek hastalıkları ve hastalık sigortası primleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci

maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre kurumca ödenir.

(6) Bakanlık tarafından eğitim öğretimin niteliğini ve başarıyı değerlendirmeye yönelik

yapılacak ölçme değerlendirme uygulamaları, bu madde kapsamında eğitim öğretim desteği

ödenecek okullara da uygulanır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

"Tebliğ ve süre

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim ve öğretim des-

teğini alacak okul türü, alan ve dallarına ilişkin ödenecek tutarların da yer aldığı tebliğ, Maliye

Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanarak 2012 yılı içinde yayımlanır.

(2) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ben-

dinde belirtilen süre altmışıncı gün olarak uygulanır.

(3) 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için ödenecek eğitim ve öğretim desteği ücretinin

% 75'i 2013 Şubat ayında % 25'i ise Haziran ayında ödenir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 72 – (1) Bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi ile geçici 3 üncü maddesi Millî

Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı tarafından, diğer hükümleri Millî Eğitim Bakanı tarafından

yürütülür."

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin hükümleri Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı tara-

fından yürütülür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu

Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil

edilmiş olan araçlarla tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (jj) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Birim taşıt: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil bel-

gesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya

tek başına kamyoneti,

jj) Şehiriçi: Bir şehrin belediye sınırları içinde kalan alanı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, dördüncü fıkrasının

(ç) bendi ve onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) ben-

dinden sonraki “verilir” ibaresinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşı-

macılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ay-

rılır:

a) A1 Yetki Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) A2 Yetki Belgesi: Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.”

“ç) D4 yetki belgesi: Taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar

olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,”

“(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri orga-

nizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere

ayrılır:

a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

b) R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

verilir.”

“Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi

eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) A1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç (kalkış noktası) veya

bitiş (varış noktası) yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şart-

tır.”

“(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı hareket edenlere her

bent için Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde belir-

tilen; (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncı maddesinin bi-

rinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır. Ancak Emniyet Genel Mü-

dürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli bir Araç Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan taşıtlar

için; taşıma yapmamaları kaydıyla trafiğe çıkmaları halinde Kanunun 26 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanmaz.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç vergi sistemine kayıtlı

olmaları,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrası,

beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, sekizinci fık-

rası, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki

(d) bendi eklenmiştir.

“(1) A türü yetki belgeleri için;

a) A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet

özmal otomobil ile 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

b) A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet

özmal otomobil ile 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

c) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği

merkez adresinin veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesis’in bu işe elverişli, sı-

cağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4 yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu,

tuvaleti ve en az 30 m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaz olması ve yetki belgesi

için başvuranların söz konusu taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

ç) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin

yer aldığı imarlı yapı/bina/tesis’in bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt

sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hak-

kına sahip olmaları şarttır.

d) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, (c) bendinde belirtilen taşınmazda yü-

rütecekleri taşımacılık faaliyetinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası

olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi

(UKOME)’nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sun-

maları şarttır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı söz-

leşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar

bu şart aranmaz. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde sözkonusu şartın

gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya  ilgili il trafik komisyonu ka-

rarının Bakanlığa sunulmaması halinde bu kapsamda düzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

e) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerine uygunluğun sağlandığına dair Bakanlığın ilgili Bölge

Müdürlüğünce düzenlenmiş denetim tutanağının bulunması şarttır.”

“(3) C Türü yetki belgeleri için;

a) C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş

eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

b) C2 yetki belgesi için başvuranların,  ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya

mahsus en az 11 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağır-

lıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az ol-

maması ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
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c) C3 yetki belgesi için başvuranların,  ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya

mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağır-

lıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az ol-

maması ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”

“a) F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası,

il ise 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müs-

takil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller bir-

leştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip

olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri sadece D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik

sözleşmesi yapabilir.

b) F2 yetki belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme serma-

yesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim

biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde

yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.  F2 yetki belgesi sahipleri sadece B1,

B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“a) G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesine sahip olmaları şarttır. G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1 yetki belgesi

sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

b) G2 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesine sahip olmaları şarttır. G2 yetki belgesi sahipleri sadece C2, L2  yetki belgesi sahip-

leriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

c) G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesine sahip olmaları şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, P1, P2 yetki belgesi sa-

hipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

ç) G4 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme ser-

mayesine sahip olmaları şarttır. G4 yetki belgesi sahipleri sadece M3 yetki belgesi sahipleriyle

acentelik sözleşmesi yapabilir.”

“(8) K türü yetki belgeleri için;

a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş

eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtla-

rının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağır-

lıkları toplamının 35 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme serma-

yesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak

üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye

şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki

belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla

olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak

istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari

kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.
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b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt

ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal

çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının

azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye

veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi ta-

şımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite

ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz

ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar,

yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya ta-

şımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri ha-

linde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve ser-

maye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar

ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.

c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş

en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonet-

lerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uy-

gulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı

3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek is-

temeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler.

ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya

mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağır-

lıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının

45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları

şarttır.

(9) L türü yetki belgeleri için;

a) L1 yetki belgesi için başvuranların;

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal birim

taşıta sahip olmaları,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal

kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş

bu işe elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, de-

polama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, da-

ğıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşı-

maya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kul-

lanım hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı

ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

şarttır.
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b) L2 yetki belgesi için başvuranların;

1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim

taşıta sahip olmaları,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal

kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması,

2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş

bu işe elverişli, en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz ve yükleme, boşaltma, depo-

lama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım,

nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya

mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım

hakkına sahip olmaları,

3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı

ve/veya açık alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,

şarttır.”

“d) D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için;

1) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komis-

yonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve ta-

şıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa

sunulması şarttır.

2) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerin trafik komisyonlarından

(bu illerden birinin veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il

veya iller olması halinde ise ilgili Büyükşehir Belediyesi/Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon

Merkezi/Merkezleri (UKOME)’nden) alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki

mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl

Trafik Komisyonu (veya UKOME) kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.

3) UKOME ve İl Trafik Komisyonu kararlarında düzenlenecek D4 yetki belgesi için

kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların

sayısı ve koltuk kapasiteleri belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f)

bendi eklenmiş ve  ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 12 nci ve 13 üncü maddelerde yer alan ve sahip olunması zorunlu/şart olan hususlara

ilişkin diğer belgeler.”

“(2) Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlarından sadece bi-

rinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönet-

meliğin 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin

kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre ger-

çekleştirilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması ve 78 inci maddeye göre iptal du-

rumuna gelmemiş olması,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin veraset yoluyla intikali

MADDE 20 – (1) Gerçek kişinin ölüm tarihinin yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim

tarihinden önce veya 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetki belgesi yenileme süresi

içinde gerçekleşmiş olması kaydıyla;

a) Ölen yetki belgesi sahibi gerçek kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili

olanlar, bu durumu 1 yıl içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

b) 1 yıllık süre içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını

devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde durum-

larını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar.

c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi 1 yıllık bildirim süresinin bitim ta-

rihinden önce ise; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi yenilenme süresi bakımından

gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl olarak kabul edilir.

ç) Gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetki belgesinin geçerlilik süre-

sinin bitim tarihine bakılmaksızın yenileme işlemi geçerli yenileme ücreti alınarak gerçekleş-

tirilir.

d) 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihi, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

sürelerden önce bitiyor ise bu sürelerin kalan kısımları 18 inci madde hükümleri çerçevesinde

kullandırılır.

(2) Birinci fıkraya göre faaliyette bulunan kanuni mirasçılar faaliyetleri süresince bu

Yönetmeliğin öngördüğü yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar.

(3) Birinci fıkrada verilen yetki belgesi yenileme hakkı bu durumdaki kişilere yetki bel-

gesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra faaliyette bulunma hakkı vermez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlen-

miş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel

kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişi adına düzenle-

nebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış

muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki

belgesinin yeni sahibi tüzel kişi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde

bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlar.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

yer alan “60 gün” ibaresi “90 gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(5) numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı  bendin sonuna aşağıdaki (13)

ve (14) numaralı alt bentler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“5)  B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en az 10 koltuk kapasitesine sahip ticari oto-

büsler kaydedilir.”

“13) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt veya resmi ticari taşıtlar kayde-

dilmez.

14) A1 yetki belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık

hizmet sözleşmesi kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması

halinde; 20 adetin üzerindeki taşıtlar için ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın söz-

leşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere, taşıt belgelerine taşıt kay-

dedilebilir.”

“ç) Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu

taşıtlar dikkate alınır.  Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağır-

lıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami

yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  (c)

ve (ç) bentleri eklenmiştir.

“c) Birden fazla sahibi bulunan taşıtlar, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine özmal taşıt

olarak kaydedilmez. Bu durumdaki taşıtlar bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde

yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt olarak kaydedilebilir.

ç) Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında; her özmal taşıta karşılık aynı cinsten

taşıt/taşıtlar dikkate alınır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Taşıtlara unvan veya kısa unvan yazdırma zorunluluğu

MADDE 28 – (1) A, B1, B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri,

unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli

olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

(2) Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına

uygun olması şarttır.

(3) Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış

noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcular ile

sürücüler ve bunların yardımcılarının ölümü, yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından

dolayı sorumludurlar.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile sürücüler ve bunların yar-

dımcılarına gelebilecek bedeni zararlar için bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkra-

sından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında;  Kanunun 18 inci

maddesinde tanımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile 5684

sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk

Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu olan sigortalardır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı ha-

reket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ğ)

bentleri  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave ola-

rak her 100 adet özmal koltuk için ilave 1 adet,”

“ğ) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave ola-

rak her 100 adet özmal koltuk için ilave 1 adet,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve

% 30’dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan

izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam kol-

tuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi olmak-

sızın özel indirim uygulayabilirler.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 18 inci maddenin dördüncü ve 20 nci maddenin üçüncü fıkralarına,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen

süre içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi

sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler ikinci kez istenilir. Buna rağmen istenilen bilgi

ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi kapsa-

mında izin verilen faaliyetleri geçici olarak durdurulur.

(2) Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi sa-

hiplerinin, kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa vermeleri

halinde; durdurma işleminin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden dördüncü günden itibaren

faaliyetlerine izin verilir.
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(3) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek 1 takvim yılı içinde 3 kez

uyarma alan yetki belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle ge-

çici olarak durdurulur.

(4) 35 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak, hizmet akdi olmadan

personel istihdamının 1 takvim yılı içinde 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin,

yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.

(5) Yetki belgesi sahipleri 43 üncü maddenin ondördüncü fıkrası çerçevesinde mesleki

saygınlığını kaybetmiş kişilerle ilgili gerekli iş ve işlemleri süresi içinde yerine getirmezler ise

durumun tespitinden itibaren yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri; durumlarını 12 nci madde-

nin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine uygun hale getirinceye kadar geçici olarak durdu-

rulur.

(6) 43 üncü maddenin;

a) Onsekizinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden yetki belgesi sa-

hipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 3 kez yaparlarsa,

b) Yirminci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri aynı ay-

kırılığı 1 takvim yılı içinde 3 kez yaparlarsa,

yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

(7) 59 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi

sahipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı içinde 2 kez yaparlarsa, hem taşımacı hem de acentesinin

faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.

(8) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde ka-

yıtlı özmal taşıtlar bu süre boyunca başka bir yetki belgesine kaydettirilerek çalıştırılamaz.

(9) Geçici durdurma işlemleri, geçici durdurma işleminin ilgili yetki belgesi sahibine

bildirim tarihini takip eden 30 uncu günde yürürlüğe girer.

(10) T türü yetki belgesi sahipleri hakkında bu madde çerçevesinde geçici durdurma

işlemi tesis edilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu yetki belgesi sahipleri hakkında geçici

durdurma işlemi; 10 günlük geçici durdurma süresi boyunca 64 üncü maddenin birinci fıkra-

sının (a) bendi kapsamında herhangi bir ücret alınmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri şeklinde

uygulanır. Terminal işletmecileri tarafından 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kap-

samında ücret alındığının tespit edilmesi halinde, terminal işletmecilerine ücret aldıkları her

taşıt için beş yüz Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, seki-

zinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlerin

yetki belgeleri iptal edilir.

(4) 22 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen süreler içerisinde bu Yö-

netmelikte öngörülen şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir.

(5) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket edenlerin

yetki belgeleri iptal edilir.”
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“(8) 77 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi çerçevesinde faaliyetleri bir takvim

yılı içerisinde 10 gün süreyle 1 kez geçici olarak durdurulmuş olan yetki belgesi sahiplerinin

aynı takvim yılı içerisinde 2 nci kez faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının gerekmesi

halinde; 2 nci kez geçici faaliyet durdurma işlemi tesis edilmeden yetki belgeleri doğrudan

iptal edilir. Bu şekilde yetki belgesi iptal edilenlere bir yıl geçmedikçe yeni yetki belgesi ve-

rilmez.

(9) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, yetki belgesi alma şartlarından herhangi

birini kaybetmesi ve bu konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kay-

bedilen şartın veya şartların giderilmesi veya tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir.

Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki  fıkralar eklenmiştir.

“(10) Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz.”

“(13) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce; tarifeli taşımacılık faaliyetinde bu-

lunmak üzere A1 yetki belgesi almış olanlar yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar

tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat, güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla

devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminde ise;

durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri tarifesiz ta-

şımacılık yapmak üzere yenilenir.

(14) D4 yetki belgesi sahiplerinden bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası

hükümlerine uyma zorunluluğu 31/12/2015 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 26 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/6/2009 27255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/8/2009 27326
2- 25/12/2009 27443
3- 31/12/2010 27802
4- 10/8/2011 28027
5- 31/12/2011 28159
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SATINALMA 

VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ta-

rafından yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek olan her türlü alım-satım, inşaat, onarım,

bakım, kiralama, finansal kiralama, taşıma, etüt, proje, müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik

ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda, serbest piyasa koşulları

içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari

birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri

işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek

119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil alım: Teknik nedenlerden veya doğal afetlerden dolayı oluşan,  anında müdahale

edilmediği takdirde maddi ve manevi zarar doğurabilecek, eğitim öğretimi aksatabilecek bek-

lenmedik acil durumlar nedeniyle yapılacak alımları,

b) Alım-satım: Her türlü mal ve hizmetlerin alım, satım, kiralama, taşıma ve yapım iş-

lerinin en uygun değer ve koşullarda ve zamanında alım, satımını,

c) Başkan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

ç) Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı akademik ve idari birimleri,

d) Birim yöneticisi: Akademik ve idari birimlerin en üst yöneticilerini,

e) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-

hasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve

yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve

güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik

hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri

diğer hizmetleri,
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f) Hizmet alımı: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli

personel istihdamı, her türlü periyodik bakım anlaşmaları, tamirat ve tadilat işleri işçiliği, dı-

şarıdan alınan her türlü hizmetler ile fuar ve organizasyonlardaki stant kurma işlemleri, gerçek

kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt,

plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmet alımını,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım

işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin

onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere

talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartna-

meler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

h) İhale yetkilisi: Üniversitenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip

kişi veya kurullarını,

ı) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,

hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

i) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya

verilmesini,

j) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

l) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Üniversite ile yüklenici ara-

sında yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Şartname: Yapılacak işlerle ilgili genel şartname, teknik şartname ve idari şartname

esas ve usullerini gösteren ve Üniversite tarafından hazırlanan ihale alımına ait belgeleri,

n) Uygun fiyat: İlgili ihale alımı için hazırlanan ihale dokümanlarına göre, bedel, evsaf

ve şartlar bakımından uygun görülen teklif fiyatını,

o) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

ö) Yaklaşık maliyet: İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer almamak ve istekli ve ihale sü-

reci ile ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmamak üzere, mal veya hizmet alımları ile yapım

işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer ver-

gisi hariç olmak üzere belirlenen yaklaşık maliyetini,

p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İşlerinde Yetkili Organlar,

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler

Harcama yetkilisi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri yaptırma, Mütevelli Heyetçe be-

lirlenen parasal sınırlar içinde ihale usullerini belirleme, satınalma ve ihale komisyonunu oluş-

turma, kararlarını onama veya iptal etme yetkisi, ihale yetkilisi olarak Başkana aittir. Başkan

bu yetkisini belirlediği sınırlar çerçevesinde Rektöre devredebilir.
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Satınalma ve ihale sorumlusu

MADDE 6 – (1) Satınalma ve ihale sorumlusu, Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire

Başkanıdır. Satınalma ve ihale sorumlusu; ihaleyle ilgili tüm işlem süreçlerini yürütür, yazış-

maları yapar, kayıtları tutar,  ihale işlem dosyasını oluşturur.

Satınalma ve ihale komisyonu

MADDE 7 – (1) Üniversitenin satınalma ve ihale komisyonları; Başkan tarafından be-

lirlenen ve görevlendirilen, biri satınalma ve ihale komisyonu başkanı, ikisi varsa ihale konusu

işin uzmanı, biri satınalma talebini yapan  birimin yöneticisi veya görevlendireceği kişi ile mu-

hasebe ve malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş kişiden ve yedek

üyelerden oluşur. İşin özelliği itibariyle teknik görüş gerektiren hallerde, Başkan tarafından

ayrıca teknik komisyon da kurulabilir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-

neği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde satınalma ve ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) Satınalma ve ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğun-

lukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından

sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve

imzalamak zorundadır. Satınalma ve ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tuta-

naklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imza-

lanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada;

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale do-

kümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve

diğer belgeler, satınalma ve ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili

bütün belgeler bulunur.

Satınalma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işler

MADDE 9 – (1) Satınalma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işler şunlardır:

a) Pazarlık imkânı olmayan alışveriş merkezlerinden yapılacak alımlar,

b) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, köprü, vapur, feribot, tercihli

yol ve benzeri ulaşım, iletişim gibi abonman sözleşmesine veya tarifeye bağlanmış her türlü

alımlar,

c) Harcama yetkilisinin onayını almak kaydıyla, öğrenci ve personele yönelik olarak

düzenlenen sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve benzeri faaliyetlerle ilgili alımlar, satınalma

ve ihale sorumlusunca veya görevlendireceği kişilerce doğrudan alınabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İlkeleri, Satınalma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar,

Satınalma ve İhale Usulleri, Satınalma Süreci ve Uygulama Şekli

Satınalma ve ihale ilkeleri

MADDE 10 – (1) Satınalma ve ihale ilkeleri şunlardır:

a) Gayrimenkul alım, satım ve kiralanması Mütevelli Heyeti kararı alınmadan yapıl-

maz.

b) Yapım, mal ve hizmet alımlarında sadece en düşük fiyat değil, kalite, teknik özellik-

ler, ödeme şartları, zamanında teslim, bakım ve garanti şartları gibi unsurlar birlikte değerlen-

dirilerek idare açısından en uygun teklif belirlenir ve tercih edilir.

c) Şartnamelerin açık ve anlaşılır olması, her istekliye ihale dokümanlarının eksiksiz

verilmesi gerekir.

ç) Acil alımlar; birim yöneticisi tarafından telefonla, sözlü veya yazılı olarak (e-mail)

olay ve meblağ da belirtilmek suretiyle satınalma ve ihale sorumlusuna bildirilir. Onay alın-

masını müteakip satınalma ve ihale sorumlusu tarafından en kısa sürede alım gerçekleştirilir.

d) Akademik birimlerce eğitim ve/veya araştırma alt yapısının kurulması kapsamında

bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve laboratuvar donanımının alımı

ile ilgili planlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Planlanan veya yapılmış olan yatırımlarla ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının in-

celenmesi,

2) Alt yapı, eğitim, destek ihtiyaçlarının diğer birimlerle birlikte planlanması,

3) Araştırma-geliştirme projelerinde Üniversite dışı kaynak kullanımına özen gösteril-

mesi.

Satınalma ve ihaleye katılamayacak olanlar

MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,

kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamazlar:

a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen

istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında

taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip,

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihale-

lerine katılmaktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele

Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler,

ç) Mütevelli Heyet Başkan ve üyeleri, Rektör, Üniversiteden aylık ve ücret alan kurum

mensupları, bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye

kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri ile ortakları.
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Satınalma ve ihale usulleri

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak satınalma ve ihale usulleri

şunlardır:

a) Açık teklif usulü:  Açık teklif ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Bu usuldeki teklifler, kapalı zarf içerisinde yazılı olarak yapılır. Teklif zarfının üzerine teklif

veren isteklinin ismi ve teklif konusu yazılır, zarf kapatılır ve zarfın kapanan kısmı teklif veren

tarafından imzalanır. Teklif, şartnameye uygun olarak hazırlanır ve teklifle birlikte verilmesi

istenen belge ve ek bilgiler teklife eklenir. Teklif rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak

yazılır, teklif istekli veya imza yetkilisi tarafından imzalanır. Alınan teklifler, istekliler ile sa-

tınalma ve ihale komisyonunun huzurunda açılır. İsteklinin adı ve teklif rakamları tutanakla

tespit edilir. Satınalma ve ihale komisyonunca isteklilerden revize teklifler istenir. Revize tek-

lifler üzerinden istekli ile pazarlık yapılarak nihai teklifler alınır.

b) Belli isteklilerden teklif alma usulü: Bu usülde alımın özelliğine göre veya ileri tek-

noloji gerektiren, alanında uzmanlaşmış ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tara-

fından davet edilen belli isteklilerden teklif alınır.

c) Pazarlık usulü: Bu usülde alım konusunda aranan koşulları taşıyan en az üç istekliden

yazılı teklif alınır. İsteklilerle alım şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır. Pazarlıklar so-

nunda en uygun teklifi veren istekli belirlenir. Aşağıda belirtilen alımlar pazarlık usulü ile ya-

pılabilir:

1) Bakım, onarım işleri,

2) Personel taşıma, güvenlik, temizlik, yemek, reklam ve promosyon mal ve hizmet

alımları,

3) Etüt, mimarlık, mühendislik konularında proje yapılmasına ilişkin alımlar,

4) Çevirmenlik, editörlük, danışmanlık, bilişim hizmetlerine ilişkin alımlar.

ç) Doğrudan temin usulü: Bu usülde satınalma ve ihale komisyonu kurulmadan ve te-

minat alınmadan ihale yetkilisince talebin onaylanmasıyla birlikte, satınalma talep formuna is-

tinaden alım satınalma ve ihale sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Satınalma ve ihale so-

rumlusu veya görevlendireceği kişilerce en az üç istekliden elektronik postayla, faksla veya

yazılı olarak teklif alınır. Pazarlıklar sonunda en uygun teklifi veren istekliden alım gerçekleş-

tirilir. Aşağıda belirtilen alımlar doğrudan temin usulü ile yapılabilir:

1) Yayın, perakende yiyecek, içecek, çiçek ve toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan

kâğıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri

sarf malzemesi,

2) Bakım, onarım, eğitim, müfredat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama,

müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film, kontrollük, tercümanlık, sigorta, vasıta, menkul

ve gayrimenkul kiralanması gibi özel nitelikli mal ve hizmet alımları,

3) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle acil yapılması gereken alımlar,
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4) Bir mal veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zo-

runlu olduğu alımlar veya fiyatın sabit olduğu ya da yetkili firma (distribütör) eliyle satılan

mal ve hizmet alımları,

5) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin patent ve benzeri özel bir hakka sahip olduğu

mal ve hizmet alımları,

6) Mevcut malzeme, demirbaş, teknoloji veya hizmetlerle uyum, süreklilik ve standar-

dizasyonun sağlanması için, ilk alım yapılan kişi veya kurumdan yapılması gereken alımlar,

7) Konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar.

d) Açık eksiltme usulü: Bu usülde, ihaleye katılan isteklilerden komisyon huzurunda

birinci tekliflerinden sonra revize ikinci teklifleri istenir. Daha sonra satınalma ve ihale komis-

yonu huzurunda açık eksiltme yapılarak nihai teklifler istenir, isteklilerin adı ve teklif rakamları

tutanakla tespit edilir. İdarece en uygun teklifi veren istekli belirlenir.

e) Yarışma usulü: Bu usülde; her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işler,

oluşturulan yarışma jürisince değerlendirilmek suretiyle yaptırılabilir.

Satınalma süreci ve uygulama şekli

MADDE 13 – (1) Mütevelli Heyeti kararıyla belirlenen ihale usullerine ilişkin parasal

limitlere uygun olarak ve harcama yetkilisinin belirleyeceği ihale usulü ile satınalma işlemleri

yapılır.

(2) Doğrudan temin usulü hariç ihaleler, satınalma ve ihale komisyonu marifetiyle ya-

pılır. Bu tür satınalma ve ihalelerde ihale süreci aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) İlgili birim yöneticisi tarafından, ihtiyaç duyulan mal, hizmet veya alımla ilgili talep

yazısı hazırlanarak teknik şartname ve gerekçeyle birlikte İdari Mali İşler Daire Başkanlığına

teslim edilir.

b) Satınalma ve ihale sorumlusu;

1) Talebin niteliğine göre ilgili birimlerden değerlendirme yazısı alır,

2) Yaklaşık maliyeti hazırlar,

3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından bütçe onayı alır,

4) Talebin ön onay formunu hazırlar, harcama yetkilisinin onayına sunar,

5) Harcama yetkilisi, ön onay formunda ihalenin hangi usulde yapılacağını, ihale ilanı

yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa nasıl yapılacağını, istekliyle sözleşme yapılıp yapılma-

yacağını

belirler.

c) Talep onayı alındığında; satınalma ve ihale sorumlusu tarafından idari şartname, ya-

pılacaksa sözleşme taslağı hazırlanır. İlan yapılacaksa, ilan metni hazırlanır, ilan Üniversitenin

resmi internet sitesinde ve/veya belirtilen başka yerlerde yayınlanır.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen satınalma ve ihale usullerine göre teklifler alınır.

d) Satınalma ve ihale komisyonu teklifleri değerlendirerek komisyon kararını alır ve

ihale yetkilisinin onayına sunar.
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e) İstekli ile sözleşme yapılacaksa ihale yetkilisinin ihaleyi onayından sonra sözleşme

imzalanır.

f) Mal ve hizmet alımlarında satınalma ve ihale sorumlusu, yapım, bakım ve onarım

işlerinde ise birim görevlileri, üzerine ihale yapılan yükleniciye siparişi verir veya yer teslimini

yapar.

g) Siparişi verilen alımın kontrolü, kabul aşamasına gelmişse geçici ve kesin kabulü

yapılır.

ğ) Yüklenici hakediş raporunu hazırlayıp idareye sunar. Kontrol teşkilatı hakediş rapo-

runu inceler, hata yoksa harcama yetkilisinin onayına sunar.

h) Harcama yetkilisi uygun görürse hakediş raporunu onaylar.

ı) Yüklenici, onaylanan hakediş raporu tutarınca fatura düzenler, ödeme talimatı alınarak

yükleniciye ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler, İhalenin Kesinleşmesi,

Sözleşme İmzalanması, Teminatlar ve Nefaset Kesintisi

Şartnameler

MADDE 14 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü

özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler idarece hazırlanır. Ancak, mal veya hizmet alım-

ları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle teknik şartnamenin idarece hazırlanmasının mümkün

olmadığı hallerde, harcama yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname hazır-

lama hizmeti alınabilir. Teklif alınacak isteklilere teknik şartname ile birlikte idari şartname ve

sözleşme yapılacaksa sözleşme taslağı da gönderilir.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 15 – (1) İhalenin kesinleşmesi aşağıdaki şekilde olur:

a) Satınalma ve ihale komisyonu kararları harcama yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

b) Satınalma ve ihale süreçlerinin hizmetin gereği ve alımın en ekonomik olmasını sağ-

layacak şekilde tamamlanması gerekir.

c) Harcama yetkilisi, satınalma ve ihale komisyonu kararlarını onaylayıp onaylama-

makta serbesttir. Harcama yetkilisi ihaleyi onaylamadığı takdirde ihale iptal olur. Ancak har-

cama yetkilisi ihaleyi iptal etmeyip gerekçesini belirterek yeniden karar alınmak üzere satınal-

ma ve ihale komisyonuna iade de edebilir. Satınalma ve ihale komisyonu yeniden değerlendir-

me yaparak kararını ihale yetkilisinin onayına sunar.

ç) Satınalma ve ihale komisyonu kararı; ihaleye katılan bütün isteklilere iki gün içinde

elden imza karşılığı, iadeli taahhütlü posta, faks veya e-mail yoluyla bildirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 16 – (1) Sözleşme imzalanması aşağıdaki şekilde olur:

a) İdare, gerekli gördüğü satınalma ve ihalelerde üzerine ihale yapılan istekliyle söz-

leşme yapabilir. Satınalma ve ihalenin talep ön onayı aşamasında harcama yetkilisi istekli ile

sözleşme yapılıp yapılmayacağını belirler. Sözleşme yapılacak satınalma ve ihalelerde, bildi-
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rimi izleyen tarihten itibaren en geç on gün içinde, istenen belgeleri ve kesin teminatı vermek

suretiyle üzerine ihale yapılan istekliye sözleşmeyi imzalaması hususu elden imza karşılığı,

iadeli taahhütlü posta, faks veya e-mail yoluyla bildirilir.

b) Gerekli belgeleri hazırlayan istekli ile sözleşme imzalanır. İdare adına sözleşmeyi

imza sirkülerine uygun şekilde Üniversiteyi temsil ve ilzama yetkili olanlar imzalar. İsteklinin

süresinde sözleşmeyi imzalamaması halinde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminatı irat

kaydedilir. Bu durumda, Üniversite açısından en avantajlı ikinci istekli ile yeniden pazarlık ya-

pılarak nihai teklif alınır ve bu durum tutanakla tespit edilerek yeni bir satınalma ve ihale ko-

misyonu kararı alınır ve harcama yetkilisince onaylanması halinde, istekliyle belirlenen usulde

sözleşme imzalanır. İkinci istekli de sözleşmeyi imzalamaz ise ihale iptal edilerek teminatı irat

kaydedilir.

c) Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları, üzerine ihale yapılan

istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra tutanakla iade edilir.

ç) Sözleşme imzalandıktan sonra, taahhüdünü yerine getirmeyen veya getiremeyen yük-

lenicinin teminatı irat kaydedilir.

Geçici teminat, kesin teminat ve nefaset kesintisi

MADDE 17 – (1) Geçici ve kesin teminata ilişkin esaslar şunlardır:

a) Geçici teminat: İhaleye gireceklerden, teklif edeceği bedelin %3 ile %10’u arasında

harcama yetkilisince belirlenecek oranda geçici teminat alınır. Bu oran idari şartnamede belir-

tilir. İşin niteliğine göre geçici teminat istenmeyebilir.

b) Kesin teminat: Sözleşmenin imzalanmasından önce, üzerine ihale yapılan istekliden

idari şartnamede belirtilen oranda kesin teminat alınır. İşin niteliğine göre kesin teminat isten-

meyebilir.

c) Nefaset kesintisi: Sözleşmeli ve hakedişli işlerde işin, sözleşmesi ve eklerinde ön-

görülen garanti süresi şartlarına ve standartlara uymamasına karşılık olarak, idari şartnamede

belirtilen oranda nefaset kesintisi yapılabilir. Garanti süresi sonunda alıma ait hata ve eksik-

liklerin giderilmesi karşılığında yükleniciye iade edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol Teşkilatı, Muayene ve Kabul Komisyonu, Teslim-Tesellüm,

Hakediş ve Ödemelerin Yapılması

Kontrol teşkilatı

MADDE 18 – (1) Kontrol teşkilatı, Başkan tarafından belirlenecek yeteri kadar üye

veya üyelerden oluşur. İhale konusu işin kontrolü, kontrol teşkilatı tarafından yapılır. Kontrol

teşkilatı, sonuca ilişkin raporunu düzenleyerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verir.

Muayene ve kabul komisyonu

MADDE 19 – (1) Muayene ve kabul komisyonu, Başkan tarafından belirlenecek yeteri

kadar üye veya üyelerden oluşur. Kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonu üyesi

olamaz. İhale konusu alımın geçici ve kesin kabulü, muayene ve kabul komisyonu tarafından

yapılır ve sonuca ilişkin rapor düzenlenerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilir.
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Teslim-tesellüm

MADDE 20 – (1) Satın alınan mal ve hizmetlerin teslim-tesellümü aşağıdaki usule

göre yapılır:

a) Depoya gelen malzemeler depo sorumlusu, doğrudan kullanım yerine gelen malze-

meler ise ilgili birim sorumlusu tarafından tutanakla teslim alınır.

b) Kontrol teşkilatı veya muayene ve kabul komisyonu tarafından uygun görülmeyen

alımların teslim-tesellümü yapılmaz.

Hakediş

MADDE 21 – (1) Yüklenici, ihale konusu alımla ilgili hakediş raporunu düzenler. Kont-

rol teşkilatı, hakediş raporunu inceler, uygun görürse raporu imzalar, hata varsa düzeltilmek

üzere yükleniciye iade eder. Uygun görülen hakediş raporu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

tarafından harcama yetkilisinin onayına sunulur.

Ödemelerin yapılması

MADDE 22 – (1) Hakediş onaylandıktan sonra yüklenici tarafından hakediş tutarı ka-

dar fatura düzenlenerek idareye teslim edilir. Fatura içeriği, depo sorumlusu, ilgili birim so-

rumlusu veya satınalma ve ihale sorumlusu tarafından incelenerek imzalanır ve tüm evraklar

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, üst yazı ile varsa satınalma ve ihale komisyonu

kararı, hakediş raporu, kontrol teşkilatı raporu, muayene ve kabul komisyonu raporu, teklif

mukayese formu, firma teklifi ve depo giriş formunu ekleyerek faturayı Strateji Geliştirme

Daire Başkanlığına verir.

(3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ödeme onayını harcama yetkilisine sunar. Onay

verilmesini müteakip yükleniciye Üniversitenin ödeme planı dahilinde ödeme yapılır.

(4) Ödeme yapılmadan önce, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca satınalma ve ihale

konusuyla ilgili olarak yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, vergi ve işçilik borcu olma-

dığına dair yazı istenebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Şartname, sözleşme ve standart formlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulan tip idari şartna-

meler, tip sözleşmeler, genel şartnameler ve standart formlar;  Mütevelli Heyet kararı ile uy-

gulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
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Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ ÖĞRETİMİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2005 tarihli ve 25830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.
—— • ——

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Yönetim Kurulunca be-
lirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Kayıt olan öğrenciler, Enstitü tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce
seviye tespit sınavına alınırlar. Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal
sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngi-
lizce seviye tespit sınavına girmeden lisans öğrencisi olurlar. Söz konusu sınavlarda başarısız
olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise, GYTE yabancı diller bölümünde İngilizce
hazırlık öğretimine devam ederler. İngilizce hazırlık öğretimi süresi en fazla dört yarıyıldır. İlk
iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında, (güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı
sonu) başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz.
Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınav-
larına girebilirler. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 4/12/2008 tarihli
ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğ-
retimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin onikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yer-
leştirilmek üzere ÖSYM’ye başvuru yapabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2011 28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/4/2012 28276
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞIŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/7/1991 tarihli ve 20944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dönem sonu bütünleme sınavı sonunda dönem notu geçmez olan öğrenci, başarılı

oluncaya kadar derslere devam etme koşulu ile genel sınav ve bütünleme sınavlarına katılabilir.

Başarısız olduğu dönemi geçmeden bir üst sınıfa başlayamaz. Bütün derslerin sınavlarında

başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – Dönem 4 ve 5’teki stajların bir ya da daha fazlasında başarılı olamayan

öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu son stajının

bitiminden en erken 14, en geç de 21 gün sonra sınava alınır. Bütünleme sınavı ya da sınavla-

rında, başarılı olamayan öğrenciler, staja devam etme koşulu ile staj sonu sınavı ve bütünleme

sınavlarına girerler. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken

14, en geç 21 gün sonra kaldığı staj ya da stajların bütünleme sınavına alınır. Bütün stajların

sınavlarında başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – Bu dönemde öğrencilerin başarısı her anabilim dalında yapılan çalışma

sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahedeleri ve

epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klini-

kopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 13 üncü maddede belirtilen

notlarla değerlendirilir.

Dönem 6’da aile hekimliği-intörnlük stajlarının dört veya beşinden başarısız olanlara

başarısız olduğu stajları tekrarlama hakkı verilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar öğ-

renci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik hak-

larında yararlanamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 20/7/2010  tarihli ve

27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-

retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 21/8/2007 tarihli

ve 26620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPILI ÇEVRE VE TASARIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YTM-MATPUM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yapılı çevre ile ilgili tasarım ve planlama, ilgili konularında disiplinlerarası araştırma

ve uygulama projeleri yapan, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimi, standartlar ve
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patent gelişimine katkıda bulunan, Türkiye’nin ve uluslararası ortamın çevre ve yaşam kalite-

siyle ilgili sorunlarına çözüm üretici bir Merkez olmak.

b) Kentsel/mekansal sorunların çözümünün çok boyutlu bir bakışı zorunlu kılması se-

bebiyle kentsel mimari/tasarım, kentsel yönetim/finans, kentsel altyapı konuları temelinde di-

siplinlerarası ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

c) Ürün tasarımı, ürün kültürü konularında ulusal ve uluslararası disiplinlerarası araş-

tırma, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, patentli ürün geliştirmek.

ç) Yapılı çevrenin ve çevre kültürünün, tasarım alanındaki disipliner çalışmalarla üre-

tilme tüketilme kültürlerini değerlendirmek, eleştirel bir çevre bilincine katkıda bulunmak.

d) Sürdürülebilir bir çevre ve çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak.

e) Enerji verimliliği ve iklim duyarlılığı temelinde tasarım ve planlama araştırma pro-

jeleri yapmak.

f) Türk Kızılay Derneği ile yapılan protokol çerçevesinde afet, yoksulluk ve yoksunluk

konularında tasarım ve planlama projeleri oluşturmak, AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, eği-

timler vermek.

g) Mimarlık ve yerleşim tarihi konularında araştırmalar yapmak, bu bilgilerin güncel

araştırma süreçlerini desteklemesini sağlamak.

ğ) Yapılan araştırmaların eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının

zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinlerarası eğitim olanaklarını geliştirmek.

h) İlgili konularda cazibe merkezi olmak, genç araştırmacılara çalışma olanağı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek.

ç) Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzen-

lenmek.

d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

e) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek,

gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insangücü yetiştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faali-

yetlerini desteklemek.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uy-

gulama deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-

dirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili alanlarda uzman ODTÜ öğretim üyelerinden bir

veya daha fazla kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür

yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili

araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından belirlenecek

biri Müdür olmak üzere toplam dört üye, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri arasından Mi-

marlık Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek toplam iki üye, Mühendislik Fakültesi öğretim

üyeleri arasından Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından belirlenecek toplam iki üye ile İk-

tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri arasından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekanı tarafından belirlenecek bir üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Ku-

rulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön-

temle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
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b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve

konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden

oluşur:

a) Üniversitede Merkezin faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri ve emekli

öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri.

c) İstekleri halinde, diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri.

ç) Yapılı çevre ve tasarım konusunda gerekli görülen ve alanında çok başarılı özel sektör

kuruluşlarının temsilcileri.

d) Merkez ile ilgilenen diğer araştırmacılar ve ilgili meslekleri icra edenler.

(2) Danışma Kurulunda en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından bir yıl-

lığına seçilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez, aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Yerleşim Planlaması ve Yerel Kalkınma Birimi.

b) Bilgi Teknolojileri Birimi.

c) Tasarım Kültürü, Eğitim ve Tarih Birimi.

ç) Türk Kızılayı Araştırmaları Birimi.

d) Sürdürülebilir Ürün, Yapı ve Kentsel Sistemler Birimi.

e) Yapım Teknolojileri ve Yönetimi Birimi.

f) Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektör Politikaları Birimi.

(2) Araştırma, uygulama ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere

Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanlarında yeni birimler kurulabilir. Yönetim

Kurulu üyeleri arasından birim başkanları seçilebilir. Her bir birim için farklı bir birim danışma

kurulu oluşturulabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No              :  2012/59

İşyeri                     :  Çankaya Temizlik Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş. San. ve

                                 Tic. Ltd. Şti.

                                 Turgut Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No: 70/6-B

                                 Esenler/İSTANBUL (büro)

Tespiti İsteyen      :  T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme                :  Çankaya Temizlik Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'de

Bakanlığımızca yapılan incelemede;

Şirketin, Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü Kayseri Karayolu SİVAS adresinde bulu-

nan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile

İnönü Bulvarı 29/2 Merkez/SİVAS adresinde bulunan Sivas Devlet Hastanesinde hizmet alım

sözleşmesi ile "Teknik Hizmetler Bakım, Onarım, Destek Hizmeti" işi yaptığı ve yapılan işin

hastanenin bina ve tesislerinin bakım-onarım işleri olması nedeniyle İşkolları Tüzüğü'nün

15 sıra numaralı "İnşaat" işkolunda,

Erler Mah. Türk Kızılayı Cad. Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Beytepe Asker

Hastanesinde "Temizlik Hizmet Alım" işi yaptığı ve yapılan işin İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra

numaralı "Genel işler" işkolunda,

Turgut Reis Mah. Cengiz Topel Cad. No: 70/6-B Esenler/İSTANBUL adresinde faaliyet

gösteren büro işyerinde yapılan işin ise İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, büro,

eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar

Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
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2012 EKİM GAZETELERİ KILIÇ 
1200-4 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Ekim 2012 
SALI Sayı : 28450 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 
satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, kompresör, jeneratör, traktör ve traktör 
kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve 
benzinli motor, paslanmaz, motor bisiklet, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, Bot 8 
(Marinbot VIII), elektrik motoru, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette muhtelif cins 
topraklı malzeme, kağıt, tır yer dorsesi, sondaj makinesi, teressubat nitelikli malzeme, kantar 
platformu, tank palet takozları, pik, d.çelik talaşı, konveyör ve rulo bant lastiği, selimpaşa motoru, 
topraklı taban artığı (hafriyat toprağı), asfalt ve fuel oil tank, tavan vincine ait bom, antimuanlı 
kurşun kılıf, muhtelif tekne, tank motoru, su tankeri, d.çelik saç, trafo, kalay tozu, sondaj matkap 
uçları v.b. hurdaları. 

 
 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ       İHALE YERİ  
 06 KASIM 2012 14.00 MERKEZ/ANKARA 
 13 KASIM 2012 14.00 MERKEZ/ANKARA 
 20 KASIM 2012 14.00 MERKEZ/ANKARA 
 27 KASIM 2012 14.00 MERKEZ/ANKARA  
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 
Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 
ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 
SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 8336/1-1 
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TRANSMİTTER VE SENSÖR SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
A-a) Dosya No : 2012/92 
b) Niteliği, türü ve miktarı : TRANSMİTTER VE SENSÖR TEMİNİ (9 KALEMDE 

35 ADET)  
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 75 gündür. 
e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
f) İhale tarihi ve saati : 13/11/2012 Saat: 14.00 
3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin  
    yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi  
  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40  
  Vakıfbank Afşin Şubesi  
  Hesap No: TR870001500158007287757271 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 8301/1-1 
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63 KALEM BUHAR TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 63 Kalem Buhar Tesisatı Malzemesi Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.  
2 - Bu işe ait İhale Dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı 
adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Vakıf Bank Rize Şubesi İBAN: TR55 
0001 5001 5800 7290 0377 35 Ziraat Bankası Rize Şubesi İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 
8760 32 Halk Bankası Rize Şubesi İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap 
numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 
0464 213 02 26’ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. 
İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.11.2012 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da 
açılacaktır. 

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

4 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.  
5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır.  
6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.  
7 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
8 - İhale kısmi teklife açıktır. 
9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8196/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - a) Satışa esas bedeli en az 484,74 TL ile en çok 50.750,99 TL arasında değişen; 

30.10.2012 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 48,47 TL, en çok 
5.075,10 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, römork, dorse, araç 
hurdası vb. 40 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar 
Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 31.10.2012 tarihi 
saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL bedel karşılığı 
Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.  

İlan olunur. 8206/1-1 
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4 ADET KAZAN VE 2 ADET KONDENSE SU NUMUNE ALMA İSTASYONUNUN 
DEMONTAJI, MONTAJI VE SİSTEMİN DEVREYE  

ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
4 ADET KAZAN VE 2 ADET KONDENSE SU NUMUNE ALMA İSTASYONUNUN 

DEMONTAJI, MONTAJI VE SİSTEMİN DEVREYE ALINMASI işi şirketimizin Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/152381 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Gemi Söküm Yolu Aygaz Cad. No: 2 Aliağa / İZMİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 616 19 01-02 / 0 232 616 25 51 
c) Elektronik posta adresi  : aliaga@euas.gov.tr 

 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 adet kazan ve 2 adet kondense su numune alma 

istasyonun demontajı, montajı ve sistemin devreye 
alınması işi 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim 
Santralı İşletme Müdürlüğü ambarı Aliağa/İZMİR 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 (yüzyirmi) 
takvim günü içerisinde teslim edilecektir.  

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğü Eğitim Salonu Aliağa/ 
İZMİR 

b) Tarihi ve saati : 13.11.2012 Salı günü Saat :14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler teknik şartnamede ve idari 

şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale dokümanı, EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralı İşletme 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı bu 
adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6 - Teklifler, 13.11.2012 tarihinde saat 14:00’e kadar EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve 
Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 
ödemeyi Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi TR53 0001 5001 5800 7289 8632 68 no’lu hesaba 
yaparak dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına bildirdiğinde masrafı istekliye ait olmak üzere 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz.  

8 - Bu İhale EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda açık ihale 
usulü ile yapılacaktır. İhale ile ilgili bilgiler www.euas.gov.tr İnternet adresinden İhaleler başlığı 
altında İşletme Müdürlüklerince çıkılan ihaleler seçeneğinde görülebilir. 

 8302/1-1 
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BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013 YILI I. ALTI AYLIK İHTİYACI OLAN 
TOPLAM 208.000 ADET BİG BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
İhale Kayıt Numarası : 2012/151998 
1 - İdarenin    
a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 

Etlik-Keçiören/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 294 22 27 - 312 229 21 32 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@etimaden.gov.tr 
2 - İhale konusu malın niteliği, 
     türü ve miktarı : Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün 2013 yılı birinci 

altı aylık ihtiyacı olan toplam 208.000 adet Big Bag 
Torba alımı 

3 - İhalenin/Yeterlik 
    Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 

Etlik-Keçiören/ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 16.11.2012 - 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4-1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

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

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye 
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge 
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4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
4.10. Mali Durum Belgesi 
İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka 
referans mektubu sunulacaktır. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 
müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 
yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması 
zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.11. İş Deneyim Belgesi 
Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya 
benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu 
gibidir. 

4.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler 
Her türlü torba imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.12. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.12.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2. 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 12 No: 
1204 adresinde (Tel:0 312 294 22 27) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) 
görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın 
alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL 
doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya 
Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN 
No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak 
zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura 
düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası 
ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin 
yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks 
numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale 
dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 
olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 16/11/2012 Cuma Günü, Saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-
Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 8405/1-1 
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YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE YAŞAM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
YAPTIRILACAKTIR 

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

Mahallesinde 022-d-13c-1b/1a paftalarda bulunan, 3055 Ada 1 Parselde kayıtlı toplam, onanlı 
imar planında Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi olarak tanımlanan, E:0.90 h:10.50 m 2 kat, 
42.041,00 m2 inşaat alanına sahip 22.823,18 m²’lik arsaya, Fethiye Belediye Meclisinin 
02/07/2012 tarih ve 2012/71 sayılı kararı gereğince, ayni hak tesisi yoluyla Alış Veriş ve Yaşam 
Merkezi inşaatının idare tarafından verilen yapı ruhsatı, uygulama proje ve eki şartnamelere 
uygun olarak tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla 12 ay süreyle 
yapımı ve 28 (yirmi sekiz) yıl süreyle işletilmesi (intifa hakkı) hakkının verilmesi ve işletme 
süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işidir. 

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

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

İHALE YERİ, TARİHİ, ADRESİ ve USULÜ 
MADDE – 3 -) 
İşin ihalesi; Fethiye Belediye Başkanlığı hizmet binası içerisinde, Fethiye Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda, 13/11/2012 salı günü saat:14.00 ‘da Belediye Encümenince 
yapılacaktır. 

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

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

edilecektir. Kapalı teklif usulünde İç zarflar 2886 sayılı D.İ.K.nun 40. maddesine göre açılacaktır. 
İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNAT 
MADDE – 4-) 
İhaleye konu işin tahmin edilen bedeli; Yapı Yaklaşık Maliyeti + 28 yıllık intifa hakkı 

Bedeli = 42.671.615,00 TL + 27.440.000,00 TL (980.000,00 TL x 28 yıl)=70.111.615,00 TL’dır. 
Geçici Teminat miktarı; belirlenen Yapı Yaklaşık Maliyeti + 28 yıllık intifa hakkı Bedeli 

= 42.671.615,00 TL + 27.440.000,00 TL (980.000,00 TL x 28 yıl)=70.111.615,00 TL’ nın %3’ü 
olan 2.103.348,45 TL (İki milyon yüz üç bin üç yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk beş Kuruş) 

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

gösterir belge, (2012 yılı için tasdikli) 
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e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 
Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge, 
j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge, 
k) İhale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge. 
l) Belediyeden borcu olmadığına dair belge. 
TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
MADDE -6-) 
6.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 13/11/2012 Salı günü saat:14,00’ a kadar 

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

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

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

MADDE – 8-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ayni hak tesisi yoluyla inşa 
edilip 28 yıl süreyle işletilmesi hakkının verilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale şartnameleri 
hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE – 9-) Belediye Encümeni 2886 Sayılı D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi 
yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

 8437/1-1 
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260 ADET NOTEBOOK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ihtiyacı olan 260 adet Notebook 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31.10.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR, YAZICI VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 
muhtelif cins ve miktar bilgisayar ve mönitör, yazıcı ve lisans kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnameler, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnameye 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, muhtelif cins ve 
miktar bilgisayar ve monitörler için ayrı, muhtelif cins ve miktar yazıcı için ayrı ve lisans için de 
ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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1 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 

1 adet Veri Depolama Ünitesi, teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8413/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2012 – Sayı : 28450 

 

VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı, Veri Depolama 

Ünitesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.10.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8414/1-1 
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3000 ADET BİLGİSAYAR VE 3000 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
ihtiyacı, 3000 adet bilgisayar ve 3000 adet monitör ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve istenilen markalarına (DELL, HP, LENOVA) uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31.10.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 
istenilen markalara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 
iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8415/1-1 
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OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR. 
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre 

iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 
 

Cinsi Ebadı Miktarı 
Neye Göre 
Alınacağı 

Son Teklif 
Verme Tarihi 

Bobin Otokopi Kağıdı CB 
(beyaz) 480 mm. 800.000 m² 

Teknik 
Şartname 06.11.2012 

Bobin Otokopi Kağıdı CFB 
(beyaz) 480 mm. 400.000 m² 

Teknik 
Şartname 06.11.2012 

Bobin Otokopi Kağıdı 
CF(beyaz) 480 mm. 800.000 m² 

Teknik 
Şartname 06.11.2012 

 
l - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 
bölümünde ilan edilmiştir. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi 
Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 
Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır.  

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 
yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 
teklifler kabul edilmeyecektir. Bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için 
bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.  

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

Duyurulur. 8449/1-1 
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ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Bitlis Organize Sanayi Bölgesine ait, YG- 
AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Bitlis Merkez Reşat Kazancı İ.Ö.O karşısı Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı Binası Kat: 2 BİTLİS 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım 

işi 
b) Yapılacağı yer : Bitlis 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/07/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2012 Tedaş B.F. ile) : 1.260.000.-TL 
f) Geçici Teminatı : 88.200.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 
2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu 
Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 13/11/2012 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 
Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Bitlis 
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Bitlis Merkez Reşat Kazancı İ.Ö.O 
karşısı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Binası Kat: 2 BİTLİS adreslerinde görülebilir veya 350.- TL 
karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8441/2-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun, Canik Belediye Başkanlığından: 
İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 

03.09.2010 tarih ve 15/30 sayılı, 06.09.2012 tarih ve 15/50 sayılı, 04.10.2012 tarih ve 17/57 sayılı 
kararlarına dayanılarak Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda imar durumu ve niteliği 
belirtilen taşınmazlar satışa sunulmuştur. 
 

Dosya 
No 

Ada/ 
Parsel 

Alanı 
(m²) 

Hisse 
Durumu İmar Durumu 

1. 6094/2 3571,74 Tam Samsun, Canik, Merkez Dereler F36b-22d-3d 
ve F36b-22d-4c Pafta, 6094 ada 2 Parsel 
Akaryakıt LPG İstasyon yeri, E=1.40 İmar 
durumuna ve 3571,74m² alana sahip olan arsa 
niteliğindeki taşınmaz. 

2. 10623/13 8366,85 Tam Samsun, Canik, Devgeriş Köyü, F36C03A3B 
Pafta 10623 ada, 13 nolu parsel imar planında 
Konut Alanı, E=1.40 imar durumu ile 
8366.85m² alana sahip olan arsa niteliğindeki 
taşınmaz 

3. 1256/9 432,11 Tam Samsun, Canik, Yeni Mahalle, F36B23A-4D 
Pafta, 1256 ada, 9 nolu parsel imar planında 
Ticaret alanı, Bitişik Nizam dört (B-4) katlı 
imar durumu ile 432,11m² alana sahip olan arsa 
niteliğindeki taşınmaz. 

Yukarıda çizelge halinde belirtilen arsa niteliğindeki üç adet taşınmaz dosya sıra no’larına 
göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa 
sunulmuştur. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale 
Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER/ADRES: İhale, Samsun Canik Belediyesi Encümen 
toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Belediyeevleri Mahallesi Girne 
Sokak No: 56 Canik Sosyal Tesisleri 55080 – SAMSUN 

İHALE TARİHİ VE SAATİ: 07/11/2012 Çarşamba günü saat: 14.00 
İHALE USULÜ: 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre Kapalı Teklif 

Usulü  
MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:  

 
Dosya No Ada/Parsel Alanı (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1. 6094/2 3571,74 2.143.044,00 ¨ 64.291,32 ¨ 
2. 10623/13 8366,85 794.850,75 ¨ 23.845,52 ¨ 
3. 1256/9 432,11 423.467,80 ¨ 12.704,03 ¨ 

İstekliler ayrı ayrı olmak üzere her üç taşınmaz için de teminat yatırabilir ve ihalesine 
katılabilirler. Geçici teminatlar ihalenin yapılacağı 07/11/2012 Çarşamba günü saat: 14.00’a 
kadar, yatırılmış olacaktır. 
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İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER: 
a) Nüfus cüzdanı sureti 
b) İkametgah Belgesi 
c)Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge 
d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu 
e) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi 
f) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına 

dair belge 
g) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname. 
TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik 

Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Belediye Evleri Mahallesi Girne Sokak Canik 
Sosyal Tesisleri 55080 – SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü 
olarak posta ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine 
kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. 8391/1-1 

—— • —— 
GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 

Karatay Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ihale ile 
satılacaktır. 

2 - İhale 07.11.2012 Çarşamba günü saat 14:10’da belediye encümenince, encümen 
toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - Satılık gayrimenkulün bedeli sözleşme tarihinde %50’i peşin geri kalanı peşinat tahsil 
edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 12 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir. Satışlardan 
doğacak K.D.V ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.  

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A - Dış zarf 
a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak) 
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı) 
c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir) 
d) Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi, imza sirküleri, 
B - İç zarf 
a) Teklif mektubu 
5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a 

kadar encümen başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde 
olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir. 
7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

 

Mahalle Pafta Ada Parsel M2 Niteliği Muh. Bed. TL. 

Geçici Tem 

TL. 

19 

Mahalle 

M29A11D1A-

D1D 

17659 13 283+508 Dubleks 

Dükkan 

2.000.000,00 60.000,00 

 8358/1-1 
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DERİN SU KUYUSU AÇILMASI İHALE EDİLECEKTİR 
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
DERİN SU KUYUSU AÇILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/155276 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TATARKÖY MEVKII PK:17   39750 LÜLEBURGAZ/ 

KIRKLARELİ 
b) Telefon ve faks numarası : 2884644237 - 2884644160 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@heas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları 
Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : HEAŞ GEN. MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL SİTE 
SAHASI İÇİ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim 
günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : HEAŞ Gen. Müdürlüğü İdari Binası 
b) Tarihi ve saati : 02.11.2012 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi 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 alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması 
zorunlu olan belge; 

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Su Sondajı veya jeotermal sondaj veya drenaj sondaj veya petrol sondajı işleri benzer iş 

olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Malzeme ikmal ve Ticaret Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 70 
TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki, TR53 0001 5001 
5800 7293 6379 26 No' lu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın 
almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 
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dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Servisi 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 8457/1-1 

—— • —— 
20.000 M³ BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2012/151617 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354/4249- 0322 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: 20.000 m³ Balast Alımı (Yenice İstasyonuna 

Teslim) 
3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 06.11.2012 günü saat 10.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 8272/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI ATEŞ TUĞLASI (ŞAMOT TUĞLA), VE İZOLE TUĞLASI 
SATIN ALINACAKTIR 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Ateş Tuğlası (Şamot Tuğla), İzole Tuğlası Alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü 

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

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  
 

Ateş Tuğlası (250x124x90 /105) (Resim no: 622) Adet 50.000 
İzole Tuğlası (250x124x72/82) (Resim no: 621) Adet 70.000 

 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) İşin Süresi : Ateş Tuğlası ve İzole Tuğlası Sözleşmenin 

imzalanmasından itibaren 90 takvim gününde teslim 
edilecektir.  

c) Dos. No : 33 SEAŞ 12/74 - 2012/152897 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu.  
b) Tarihi ve Saati : 12.11.2012 Pazartesi günü saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 150,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı hariç 150,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500 
158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 
yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da 
dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 12.11.2011 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 
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6 - İstekliler tekliflerini birim bedel TL. cinsinden vereceklerdir. Ateş Tuğlası (Şamot 
Tuğla) ve İzole Tuğlası için (TL/Adet), İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat 
üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

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

8.1. Bu ihaleye ilgili kalemin tamamını kapsamak üzere kısmi teklif verilebilir, alternatif 
teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 
yapılacaktır. 8417/1-1 

—— • —— 
İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ, 142 PAFTA, 991 ADA, 

38 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK 
KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Kurumumuza ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 142 pafta, 991 

ada, 38 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut inşaatı anahtar teslim götürü 
bedel ile yaptırılacaktır. 

1 - İhale dosyası; Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje 
Yönetimi Müdürlüğünde (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA), Türk Kızılayı İstanbul 
Müdürlüğünde (Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih / İstanbul) görülebilir. 

2 - İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularını, ilânda belirtilen süre ve şartlarda 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü (Ataç Sokak No 32 
Yenişehir/ANKARA) adresine veya 0 312 430 23 00 / 1432 nolu telefonlara iletebileceklerdir. 

3 - İhale dosyası bedeli 250,00 TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyasını, Ataç 1 
Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve 
Proje Yönetimi Müdürlüğünden ve Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih / 
İstanbul adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünden satın alacaklardır. 

4 - İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şartnamesi ve sözleşme şartlarına göre 
hazırlanacak teklif dosyası, en geç 12.11.2012 gün, saat 11:00’e kadar Ankara’da Türk Kızılayı 
Genel Müdürlüğü Evrak Birimine (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) verilecektir. İhale 
aynı gün saat 14:30’da yapılarak teklifler açılacaktır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez. 
6 - Detaylı bilgi için www.kizilay.org.tr/ duyurular ve ilanlar adresine başvurulabilir. 
7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

tabi değildir. 8442/1-1 
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HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ 
Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin 
mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı : Emniyet Genel Müdürlüğü 
a) Adresi : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım 

Daire Başkanlığı Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı 
Mah. Dikmen Cad. No: 11 06100 Çankaya / 
ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 462 39 54 - Fax: 0 312 467 97 50 
c) Elektronik posta adresi  : --- 
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından 
Verilecek Malın; 
Adı, niteliği, türü ve miktarı  : 1- Hurda Demirbaş Malzeme (314) kalem 
  2- Sarı Boş Kovan Hurdası (60.000) kg 
  3- Muhtelif Aliminyum Hurdası (5.580) kg 
  4- Muhtelif Kurşun Hurdası (920) kg 
  5- Muhtelif Demir Hurdası (55.150) kg 
  6- Standart Dışı Alkol Üfleme 
      Çubuğu (12.992) kg 
Durumu ve özellikleri (mübadelesi 
yapılacak malların cinsi ve miktarı) : Mübadelesi yapılacak malların durum ve özelliği 

ile ilgili bilgiler Mübadele Şartnamesinde veya 
idarede görülebilir. 

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından 
    Alınacak Malın; 
Adı, niteliği, türü ve miktarı  : 1- (2) adet VW Passat 2.0 Tdı 140 Hp 

Comfortline Tiptr [ (1) adet derin siyah ve (1) 
adet izlanda gri) ] taşıt 

  2- (3) adet Ford Focus Trend-X 1.6 Benzinli 
(Aytozu Gri) taşıt 

  3- (1) adet Ford Focus Trend-X 1.6 TDCİ 
(Beyaz) taşıt 

  4- (70) adet Hp Compaq Elite 8300 Sff Pc 
  5- (70) adet Hp Compaq Le 2202 X 21.5-İn Led 

Monitör 
  6- (5) adet Hp 8470p Marka Notebook 
  7- (30) adet Yeni Apple Ipad Tablet Bilgisayar 

(Ipad 3) 
  8- (120) adet Digitus Marka 2 Portlu Kvm 

Switch 
  9- (1) kalem Güvenlik Kamera Sistemi 
  10- (1) kalem Elektrikli Zemin Temizlik 

Makinası 
  11- (1) kalem Bilgisayar ve Server Sistemi 
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  12- (1) kalem Raf İstifleme ve Depolama 
Merdiveni 

  13- (1) kalem Atış Eğitim Barikatı 
Durumu ve özellikleri : Taşıtlar 2012 model veya üzeri ve 

kullanılmamış, diğer malzemeler ise 
kullanılmamış olacaktır. 

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/ 
Malların Teslim Etme yeri : İdare tarafından alınacak taşıtlar, masaüstü 

bilgisayar ve monitörler, notebook bilgisayarlar, 
tablet bilgisayarlar ile Switchler Emniyet Genel 
Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 
Depo Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. Km 
Yenimahalle / ANKARA adresine, Güvenlik 
Kamera Sistemi, Elektrikli Zemin Temizlik 
Makinası, Bilgisayar ve Server Sistemi, Raf 
İstifleme ve Depolama Merdiveni ve Atış Eğitim 
Barikatı ise Emniyet Genel Müdürlüğü Özel 
Harekat Dairesi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA 
adresine teslim edilecektir. 

5 - İdare Tarafından Verilecek 
Malın/Malların Teslim Alma yeri : Mübadele karşılığı verilecek malzemeler 

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım 
Daire Başkanlığı Depo Şube Müdürlüğü İstanbul 
Yolu 7. Km Yenimahalle/ANKARA adresinden 
teslim alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım 

Daire Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat 
Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06100 
Çankaya / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/11/2012 günü saat: 14:00 
7 - Değer Tespit Komisyonu 
Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel : 559.666,00-¨ (Beş yüz elli dokuz bin altı yüz 

atmış altı Türk Lirası) 
8 - İdare Tarafından Alınacak 
Malın/Malların Tahmini Bedeli : 574.708,17-¨ (Beş yüz yetmiş dört bin yedi yüz 

sekiz Türk Lirası on yedi Kuruş) 
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 17.241,25-¨) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden alınacak adli sicil belgesi, 

istenir. 
10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel 

Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü 
(O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11  06100 Çankaya/ANKARA adresinde 
görülebilir ve 200,00-¨ (İki yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 
Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 06/11/2012 günü saat: 14:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve 
Bakım Daire Başkanlığı Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat 
Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11  06100 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 
yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 
16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hurda, eski ve kullanım dışı malzemeler 
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Depo Şube Müdürlüğü İstanbul 
Yolu 7. Km Yenimahalle / ANKARA adresinde görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8395/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Bursa PTT Başmüdürlüğünden: 
Posta gönderilerin ayırımı, kayıt düşüm ve dağıtım işi açık ihale usulü ile yapılmak üzere 

hizmet satın alınacaktır. 
İhale Kayıt Numarası : 2012/151545 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Beşevler Mah. Yıldırım Cad. No: 333 Nilüferi/BURSA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 224 -250 80 50 den 1430 
  Faks 0224 253 14 03 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Posta gönderilerin dağıtımı hizmetlerinde tam gün 182 

işçi, ayırım, kayıt düşüm hizmetlerinde 40 olmak üzere 
toplam 222 işçi çalıştırılması, 

b) Hizmet yeri : Başmüdürlüğümüze bağlı PDM Müdürlüğünde 101, 
Yıldırım Dağ. Müd. 54, PİM Müdürlüğünde 28, İnegöl 
PTT 15, Kestel PTT 2,Gemlik PTT 3,Gürsu PTT 2, İznik 
PTT 2, Orhangazi 4, Yenişehir 3, Mudanya 3, Karacabey 
2, Heykel PTT, Ertuğrulgazi ve M.Kemalpaşa PTT 
Merkezlerimizde 1’er işçi 

c) Hizmet süresi : 62 takvim günüdür 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bursa PTT Başmüdürlüğü (3.’ncü kat Toplantı salonu) 
b) Tarihi ve saati : 02/11/2012 saat 14.30 
c) Tekliflerin verileceği en 
    son tarih ve saati : 02/11/2012 saat 14.30 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler 

teklifleri kapsamında sunulur. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 
tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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ç) Teklif mektubu 
d) Geçici teminat, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 
g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 
ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 
h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname. 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
j) Bu madde boş bırakılmıştır. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f), ve (h) bentlerinde yer 

alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
……………………………………………………………………………………………… 
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, 
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan ve davet tarihinden geriye doğru son beş 
yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler, 

Sunulacaktır. 
2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işlerde 
birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’ından az olmamak 
üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 
verilecektir. 

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

5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada 
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra 
düzenlenen veya düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 
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6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer 
hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 
düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere 
göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir. 

8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum 
ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim 
belgesi düzenlenmez. Bu durumda, belirtilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde; 

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme 
ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili 
hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali 
müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek 
makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali 
müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik 
prim ödemelerini gösteren belgeler iş mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta 
müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş 
deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu madde de belirtilen 
işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz..” 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Ayırım Kayıt Düşüm ve Dağıtım 

Gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta 
taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.” 

5 - İhale dokümanı Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğünde görülebilir ve 
KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 02/11/2012 tarih saat 14.30’a kadar Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. 
İşl. Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 
gecikmelerden idare sorumlu değildir. 

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

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

9 - Bu ihale 16/05/2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) 
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olup, Ceza ve ihalelerden yasaklamada 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanacaktır. 8244/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların; 
anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, 
öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik 
belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin 
Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler 
ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul 
edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Prof. Doç. 
Yrd. 
Doç. Açıklama 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih   1 *Sosyal ve İktisat tarihi uzmanlığı 
alanında doktora derecesinin bulunması. 
* En az 3 yıllık deneyim *Tarih ve 
Ortadoğu çalışmaları * Ders verme 
deneyimi ve uluslararası yayınlarının 
olması tercih nedenidir. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Siyaset 
Bilimi 

  1 * Siyaset Bilimi dalında doktora derecesi 
bulunmak, *Siyasi Tarih alanında ders 
verme deneyimi ve uluslararası 
yayınlarının olması tercih nedenidir. 

Hukuk Hukuk   1 Medeni Usul Hukuk ve İcra İflas Hukuku 
alanında doktora derecesine sahip olmak. 
Spor Hukuku alanında çalışmış olmak. 
İngilizce biliyor olmak. 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Pilot 
Eğitimi 

  1 *Uçak Mühendisliği alanında YL ya da 
Doktora sahibi olmak. * En az 3 yıllık 
sektör deneyimi *Uçak Mühendisliği 
çalışmaları * Ders verme deneyimi ve 
uluslararası yayınlarının olması * Çok iyi 
derecede İngilizce biliyor olması tercih 
nedenidir. 

 8416/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Kahramanmaraş ili nüfusuna kayıtlı 01.01.1975 doğumlu Mustafa oğlu Üzeyir Bulut'un 

Kırgızistan'daki İ. Arabaev Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesi'nden aldığı diploması ile ilgili 
olarak, Kurulumuz tarafından 30.03.2011 tarih ve 63273 seri numaralı "İngilizce Öğretmenliği" 
alanında düzenlenen Lisans Diploma Denklik Belgesi'nin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 
12.09.2012 tarihli kararı ile iptal edilmesine ve ilgili adına "İngilizce Öğretmenliği" alanında 
83652 seri numaralı lisans diploma denklik belgesi düzenlenmesine karar verildiğinin adı geçene 
ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

 8435/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti. sahip olduğu ve arama ruhsatnamesi 

asli defterinin 3199, 3204 ve 3205 inci sahifelerinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra 
numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları 
tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahalarının Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel 
Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 12.10.2012 tarihinde tadil 
edilmiştir. 

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur. 
1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatlarının: 
 

Bölgesi Hak sıra No.su 
Ruhsat 
No.su 

İntikalden sonraki 
Yüzölçümü (H) 

XI AR/TPI/5031 3199 49.854 
XI AR/TPI/5040 3204 49.234 
XI AR/TPI/5041 3205 46.618 

 8396/1-1 
————— 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şirketi sahip bulunduğu ve arama 
ruhsatnamesi asli defterinin 3207 inci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra 
numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları 
tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel 
Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 12.10.2012 tarihinde tadil 
edilmiştir. 

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur. 
1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatının: 
 

Bölgesi Hak sıra No.su 
Ruhsat 
No.su 

İntikalden sonraki 
Yüzölçümü (H) 

X AR/TPI/5056 3207 49.882 
 8397/1-1 

————— 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim ve Pazarlama A.Ş. sahip olduğu ve arama ruhsatnamesi 

asli defterinin 3226 ve 3227 inci sahifelerinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, 
ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit 
edilmiş bulunan arama ruhsat sahalarının Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel 
Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 12.10.2012 tarihinde tadil 
edilmiştir. 

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur. 
1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama 

ruhsatlarının: 
 

Bölgesi Hak sıra No.su 
Ruhsat 
No.su 

İntikalden sonraki 
Yüzölçümü (H) 

V AR/ARR/5062 3226 49.534 
V AR/ARR/5063 3227 49.544 

 8398/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti.’nin XIV No.lu Adana Petrol Bölgesinde 

sahip bulunduğu AR/TPI/4517 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona 
ereceği 20.01.2013 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi gereğince 20.01.2015 
tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılması için 15.10.2012 tarihinde müracaat ettiği Petrol 
Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 8399/1-1 

————— 
Merty Enerj Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. İle Marsa Turkey B.V. 

Şti.’nin XVII No.lu İzmir Petrol Bölgesinde müştereken sahip bulundukları AR/MER-MRS/3913 
hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 08.11.2012 
tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 08.11.2015 tarihine kadar 3 
yıl süre ile uzatılması için 15.10.2012 tarihinde ayrı ayrı müracaat ettikleri Petrol Tüzüğü’nün 27 
nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 8400/1-1 

————— 
Ortadoğu Yeraltı Kaynakları Gaz Petrol Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin XII 

No.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde ORT/XII/A işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı 
için 26.09.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) 
fıkrası gereğince ilan olunur. 8401/1-1 

————— 
Ortadoğu Yeraltı Kaynakları Gaz Petrol Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin XI 

No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde ORT/XI/A, B işaretli sahalarda 2 adet petrol arama ruhsatı 
iktisabı için 26.09.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin 
(B) fıkrası gereğince ilan olunur.  8402/1-1 

————— 
Ortadoğu Yeraltı Kaynakları Gaz Petrol Madencilik İnşaat San. ve Tic A.Ş.’nin II No.lu 

Bolu Petrol Bölgesi’nde ORT/II/A işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 
26.09.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası 
gereğince ilan olunur. 8403/1-1 

—— • —— 
Erenköy Gümrük Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüzce Çar Elektronik Halit Beniçar (V. No. 1400199178) adına tescilli 

30673/27.03.2006-283 86/21.03.2006-10026/03.02.2006-15192/16.02.2006-20998/02.03.2006-
21838/03.03.2006-31192/28.06.2006-13849/14.02.2006-16212/20.02.2006-26046/15.03.2006-32646/ 
30.03.2006-36002/07.04.2006-32779/31.03.2006-16215/20.02.2006-28390/21.03.2006 48053/ 
05.05.2006 sayılı tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalardan fark vergi ve 
cezaların tahsili amacıyla firma adına düzenlenen 37112-36924-36925-36926-36927-36922-
36855- 36852- 36851-36850-36854-36853 sayılı 01.10.2012 tarihli, 37112-37116-37115-37114-
37113-sayılı 02.10.2012 tarihli 15811/19.03.2012 sayılı tarihli ödeme emirleri adı geçen şahsın 
adresinin yetersiz olması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle tebliğ 
edilememektedir. 

Bu nedenle Çar Elektronik Halit Beniçar (V.No.1400199178) adına düzenlenen 37112-
36924-36925-36926- 36927-36922-36855- 36852- 36851-36850-36854-36853 sayılı 01.10.2012 
tarihli, 37112-37116-37115-37114-37113-sayılı 02.10.2012 tarihli 15811/19.03.2012 sayılı tarihli 
ödeme emirleri 7201 Tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur. 8157/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 
DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında Defterdarlıklara atanmak üzere sınavla 242 

Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır. 
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, 9, 10 Temmuz 2011 veya 7, 8 Temmuz 

2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP39, KPSSP40, KPSSP42, KPSSP56 ve 
KPSSP118 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda 
bulunabilecektir. 

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için 
aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır. 

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla sekiz katı kadar aday giriş sınavının yazılı 
bölümüne; en fazla iki katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek 
adaylara ilişkin liste puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. 

Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. 
II - SINAV TARİHİ VE YERİ: 
a) Giriş sınavının yazılı bölümü 8, 9 Aralık 2012 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) 

Ankara’da yapılacaktır. 
b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş 

yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve 
Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce 
ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav 
tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Bakanlık ve 
Genel Müdürlük internet sayfalarında duyurulacaktır. 

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 
Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (9/11/2012) itibarıyla aşağıdaki 

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

taşımak, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) KPSS’den, “I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER” bölümünde belirtilen puan türlerine göre 
yeterli puanı almış olmak, 

ç) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (8/12/1977 
tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak. 
IV - SINAV BAŞVURUSU: 
a) Başvurular 30/10/2012 tarihinde başlayıp 9/11/2012 tarihinde saat 17:30 da sona 

erecektir. 
b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.maliye.gov.tr) 

üzerinden elektronik başvuru veya bu sayfada yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak 
elden veya posta yoluyla yapılacaktır. 

c) Bakanlık internet sayfası üzerinden elektronik başvuru yapanların, Başvuru Formunun 
imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese veya en geç 
sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmeleri zorunludur. 

ç) Elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru 
Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 9/11/2012 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17:30), 
bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya Bakanlık Genel 
Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan 
başvurular işleme konulmayacaktır. 
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V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı 

olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü klasik usulde sabah ve 
öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde gerçekleştirilecektir. 

Sınav konuları aşağıdaki gibidir: 
1) Yazılı sınav konuları: 
a) İktisat Grubu; 
1) Mikro iktisat, 
2) Makro iktisat. 
b) Maliye Grubu; 
1) Kamu maliyesi, 
2) Maliye politikası. 
c) Hukuk Grubu; 
1) Anayasa hukuku, 
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), 
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, 
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler), 
5) Ticaret hukuku (Başlangıç), 
6) Ceza hukuku (Genel hükümler). 
ç) Muhasebe Grubu; 
1) Genel muhasebe. 
2) Sözlü sınav konuları: 
Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. 
Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, 

yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir. 
VI - DEĞERLENDİRME: 
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi: 
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 

her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması 
şarttır. 

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi: 
Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı 

bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için 
onar puan üzerinden değerlendirilir. 

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden 
verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur. 

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş 
puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının 
ortalaması başarı sırasını oluşturur. 

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 242 aday asil, en fazla 121 aday 
da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı 
ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. 

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 
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VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 
Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü 

(www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 
Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye 

Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, 
sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. 

VIII - GÖREV YERLERİ: 
Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, mesleki temel eğitimlerini 

tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen İl Defterdarlıklarının merkez ve ilçe birimlerine, 
karşılarında gösterilen kadro sayısınca, Giriş Sınavı başarı sırasına göre tercihleri de dikkate 
alınarak atanacaklardır. Defterdarlık birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzman 
Yardımcılarının atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Ataması yapılan Defterdarlık 
Uzman Yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde, tedviren, 
vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler. 

Görev yapılacak iller ve kadro sayıları; Adana (10), Adıyaman (4), Afyonkarahisar (1), 
Ağrı (7), Amasya (3), Antalya (14), Artvin (3), Aydın (5), Balıkesir (7), Bilecik (3), Bingöl (5), 
Bitlis (4), Bolu (2), Burdur (3), Bursa (2), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (1), Diyarbakır (7), 
Edirne (2), Erzincan (2), Erzurum (3), Gaziantep (2), Giresun (4), Gümüşhane (2), Hakkari (7), 
Hatay (5), Isparta (1), Mersin (7), İstanbul (9), İzmir (3), Kars (4), Kastamonu (4), Kırklareli (4), 
Kırşehir (3), Kocaeli (7), Konya (3), Kütahya (2), Manisa (2), Kahramanmaraş (1), Mardin (5), 
Muğla (13), Muş (4), Nevşehir (1), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (2), Siirt (2), Sinop (1), Sivas 
(1), Tekirdağ (7), Tokat (1), Tunceli (5), Şanlıurfa (5), Uşak (1), Van (6), Zonguldak (1), Aksaray 
(1), Bayburt (1), Karaman (1), Şırnak (7), Bartın (3), Ardahan (4), Iğdır (2), Yalova (1), Karabük 
(1), Kilis (2) 

IX- DİĞER HUSUSLAR: 
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi ile pasaport) yanlarında 
bulunduracaktır. 

b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde 
Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı 
ilgiliye iade edilecektir. 

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

d) 9/11/2012 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate 
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer 
aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

İlan olunur. 
İletişim Bilgileri: 
Adres: 
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
Sınav Hizmetleri Şubesi 2. Kat No:201 
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA 
Tel :  0 (312) 415 20 18- 415 21 64 - 415 21 14 
Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39 8440/1-1 
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Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları 
taşımaları gerekmektedir. Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren en geç 
15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul 
edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten 

dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 4 adet fotoğraf, diplomalarının tasdikli 
sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora), doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. 

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve 
yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans 
ve doktora), nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 
(dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini 
müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 
maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra 
duyurulacaktır. 

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

 
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜM/ANABİLİM 
DALI 

KADRO 
UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR 

Eğitim Bilimleri/Eğitim 
Programları ve Öğretim 

Doçent 1 1 Drama ve iletişim konularında 
çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Kimya/Fiziko Kimya Doçent 2 1 Bazı anorganik polimerlerin 

polimer elektrolit olarak 
uygulanması konusunda 
çalışmış olmak. 

Kimya/Analitik Kimya Doçent 1 1 Metallerin ayrılmasında nano 
malzemelerin kullanımı 
konusunda çalışmaları olmak. 

Biyoloji Doçent 1 1 Rat myometriumu ve yağ 
asitleri konularında çalışmaları 
olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı Yardımcı 
Doçent 

1 1 Reşat Nuri GÜNTEKİN 
romanlarının yapı ve içerik 
yönünden incelenmesi 
konusunda çalışmış olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
Bahçe Bitkileri/Meyve 
Yetiştirme ve Islahı 

Yardımcı 
Doçent 

5 1 Yeni ceviz tiplerinin (J.Regia L.) 
seleksiyonla ıslahı konusunda 
çalışmış olmak. 

Bitki Koruma/Fitapatoloji Yardımcı 
Doçent 

1 1 Alanında doktora yapmış olmak 
ve Scleratinia sclerotiorum 
hastalığının biyolojik 
mücadelesi konusunda çalışmış 
olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Kamu Yönetimi Yardımcı 

Doçent 
5 1 Tek parti dönemi dergilerinin 

siyasal ve sosyolojik analizi 
konusunda çalışmış olmak. 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
Hemşirelik Yardımcı 

Doçent 
3 1 Yaşlıların bakımında Neuman 

Sistem Modeli konusunda 
çalışmış olmak. 

 8456/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/165597 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İl/İlçe İzmir/Konak 

Adresi Hürriyet Bulvarı No: 1 Çankaya Tel-Faks (232) 441 81 11 

Posta Kodu 35100 E-Mail satinalma@ism.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
AHSENMED Tıbbi Malzeme İnşaat ve 

Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi 
Emre Durukan 

Adresi 
1257 Sokak No: 6/A EVKA-1 

Buca/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.  41257886832 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Şirinyer V.D./ 010 043 6790  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 150471, 

Oda Sicil No: 137526.1 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 8430/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/91940 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kastamonu İl Özel İdaresi İl/İlçe Kastamonu/Çatalzeytin 

Adresi 
Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No: 66 
Tel-Faks 0 366 516 10 52 – 0 366 516 16 56 

Posta Kodu 37940 E-Mail ctzozd@mynet.com 

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

Adı/Unvanı Zali Açıkgöz  

Adresi 
Karacakaya Köyü Murat Mevkii No: 2 

Çatalzeytin/Kastamonu 
 

T.C. Kimlik No. 472 004 06 676  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
00.600 53 054  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çatalzeytin Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
37/18472  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8421/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aydın İl Özel İdaresi İl/İlçe Aydın/Merkez 

Adresi 
Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275 

Sokak No: 17 
Tel-Faks 0 256 212 72 00 – 0 256 212 88 09 

Posta Kodu 9100 E-Mail aydinilozelidaresi@gov.tr 

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

Adı/Unvanı Hasan Furkan Uygur  

Adresi 
Çukurçayır Beldesi Mısırlı Mah. 

Barbaros Cad. 8E/9 Merkez/Trabzon 
 

T.C. Kimlik No. 413 660 269 52  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8422/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/101382 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aydın İl Özel İdaresi İl/İlçe Aydın 

Adresi 
Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275 

Sokak No: 17 
Tel-Faks 0 256 225 94 54 – 0 256 212 88 09 

Posta Kodu 9100 E-Mail tarımsal@aydinozelidaresi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Şahin Can  

Adresi Yılmazköy/Aydın  

T.C. Kimlik No. 283 331 617 48  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1980 0002 91  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Aydın Şoförler ve Otom. Otobüscüler 

ve Minb. Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
09/60991  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8426/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Elmadağ Belediye Başkanlığı İl/İlçe Ankara/Elmadağ 

Adresi Yenice Mah. İnönü Cad. No: 59 Tel-Faks 0312 863 06 50 – 0312 863 36 60 

Posta Kodu 06780 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mehmet Bağcı  

Adresi Kurtuluş Mah. Süzgün Sok. No: 26  

T.C. Kimlik No. 143 890 830 28  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8419/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/140909 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eshot 
Genel Müdürlüğü 

İl/İlçe İzmir/Buca 

Adresi 
İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail 
Sivri Bulvarı No: 500 Buca/İzmir 

Tel-Faks 0 232 493 50 00 – 0 232 282 21 90 

Posta Kodu 35380 E-Mail www.eshot.gov.tr 

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

Adı/Unvanı BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Adresi 
Kemal Paşa Caddesi No: 32 
Pınarbaşı/Bornova 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Hasan Tahsin V.D. 1270042173  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

BORN-3902-K-255  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8420/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Safranbolu Belediye Başkanlığı İl/İlçe Karabük/Safranbolu 

Adresi 
Yenimahalle Sadri Artuç Caddesi 
Belediye İş Merkezi No: 1 Kat: 4 
Safranbolu/Karabük 

Tel-Faks 
0 370 712 41 14/16-17 –                      
0 370 712 36 42 

Posta Kodu 78600 E-Mail info@safranbolubld.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Mehmet Koca  

Adresi 
Yeni Mahalle Paşa Pınarı Cad. Yalman 
St. B Blok No: 46/2 Safranbolu/Karabük 

 

T.C. Kimlik No. 14958023844  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8423/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/89528 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ayvalık Belediye Başkanlığı – Su 
ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

İl/İlçe Balıkesir/Ayvalık 

Adresi 
Fevzipaşa Vehbibey Mahallesi 
Sahil Boyu Caddesi 1. Sokak No: 1 

Tel-Faks 0 266 312 23 98 

Posta Kodu 10400 E-Mail destek@ayvalık.bel.tr 

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

Adı/Unvanı 
Makeltek Makina Elektrik Su 
Pompaları İmalat Taahhüt Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi 

Ali Dinç 

Adresi 
8780/27 Sokak No: 18/1 Ata Sanayi 
Sitesi Çiğli/İzmir 

 

T.C. Kimlik No.  3789 4660 812 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

610 012 7553  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

89809.1  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8424/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı 

İl/İlçe İstanbul 

Adresi 
Fuatpaşa Caddesi No: 66 Mercan – 
Eminönü/Fatih 

Tel-Faks 0 212 455 33 88 – 0 212 449 51 33 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Nalan Kavaklıoğlu  

Adresi 
Kuzguncuk Mah. Paşalimanı Cad.   
No: 88/13 Üsküdar/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No. 47344775652  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8425/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/115397 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Buharkent Belediye Başkanlığı İl/İlçe Aydın/Buharkent 

Adresi 
Kamilpaşa Mahallesi Atatürk Cad. 
No: 73 K: 2 Buharkent/Aydın 

Tel-Faks 0256 391 30 05 – 0256 391 13 51 

Posta Kodu 09670 E-Mail buharkentbelediyesi@hotmail.com 

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

Adı/Unvanı 

Butav Buharkent Tavukçuluk Otelcilik 
Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda 
Maddeleri Turizm İnşaat Oto 
Komisyonculuğu Veteriner İlaçları 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi 

Mehmet İşler 

Adresi 
Kamilpaşa Mahallesi 38. Sok. No: 14 
Buharkent/Aydın 

 

T.C. Kimlik No.  16465534486 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1910079996  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Nazilli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

9391  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8427/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/113237 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU 
Genel Müdürlüğü 

İl/İlçe İzmir/Konak 

Adresi Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Tel-Faks 0 232 455 22 00 – 0 232 489 19 83 

Posta Kodu 35250 E-Mail izsu@izsu.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Can Özdemir İnşaat Turizm ve Dış 
Ticaret Limited Şirketi 

Alaettin Epözdemir 

Adresi 
1725 Sokak No: 30 Er-Can Apt. K: 1 
D: 1 Karşıyaka/İzmir 

 

T.C. Kimlik No.  41905532302 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Karşıyaka V.D. 1980020124  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

MERKEZ-111303  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Manisa Belediye Başkanlığı İl/İlçe Manisa/Merkez 

Adresi 
1. Anafartalar Mah. Ergen Cad. 

No: 2 
Tel-Faks 0 236 231 45 80 – 210 / 0 236 235 15 68 

Posta Kodu 45010 E-Mail emlak@manisa.bel.tr 

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

Adı/Unvanı Bülent Kanık  

Adresi 
Mesir Mahallesi 5108 Sokak No: 13/2 

Merkez/Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 50899124592  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8429/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/117406 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 
İl/İlçe Meram/Konya 

Adresi 

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. 

No: Akyokuş Mevkii 

Meram/Konya 

Tel-Faks 0 332 223 60 10 – 0 332 223 63 84 

Posta Kodu 42080 E-Mail meramtipsatinalma@gmail.com 

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

Adı/Unvanı Otağ Medikal-Bülent Moğulkoç  

Adresi 

Çarşıbaşı Mah. Ziyabey Sok. 

Gürleyük Apt. Kat: 1  D: 2 

Merkez/Sivas 

 

T.C. Kimlik No. 39050051946  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kale V.D. 39050051946  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 8747/Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/50459 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/Niğde Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Niğde Üniversitesi Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Niğde/Merkez 

Adresi 
Merkez Yerleşkesi Bor Yolu 
7.Km. Niğde 

Tel-Faks 0 388 225 26 55 – 0 388 225 26 57 

Posta Kodu 51245 E-Mail yapiişleri@nigde.edu.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Lider Mutfak Mobilya Dekorasyon 
Kapı PVC Doğrama İnş.Tic. Ltd. 
Şti. 

 

Adresi 
Organize Sanayi Böl. 1 Cad. No: 6 
Niğde 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6080400111  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 30081  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8444/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kayapınar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Diyarbakır/Kayapınar 

Adresi 
Diclekent Bulvarı Aksu Sitesi A 
Blok Kat 6 No: 12 
Kayapınar/Diyarbakır 

Tel-Faks 0(412) 237 35 40    0(412) 237 35 38 

Posta Kodu  E-Mail kayapınar21@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı Mehmet Can Dağhan  

Adresi 
Aziziye Mah. Kaya 1 Sk. 5D-5A Blok 
No: 2 Yenişehir/Diyarbakır 

 

T.C. Kimlik No. 36004280070  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

266 020 20 26  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Yok  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8434/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/71804 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Bingöl Üniversitesi – İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Bingöl/Merkez 

Adresi 
Recep Tayyip Erdoğan Mah. 
Düzağaç 

Tel-Faks 0426 216 00 12 – 0426 216 00 11 

Posta Kodu 12000 E-Mail İmid12@bingol.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
NB Sağlık Hizmetleri (Malik Ejder 
Mansuroğlu) 

 

Adresi 
Yenişehir Mah. Yeşim Sok. Akbank 
Arkası No: 11 Bingöl 

 

T.C. Kimlik No. 25255370470  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

12/129178  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/169174 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ege Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 

İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Ankara Caddesi No: 42 Tel-Faks 0232 3435274 – 0232 3730083 

Posta Kodu 35100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Kumsal Tıbbi Cihaz İlaç Su Arıtma 
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi 

 

Adresi 1004 Sokak No: Z-28 Yenişehir İzmir  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Ege V.D. 5920283801  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

1137222.1 / 1-126578  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep

AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Millî Savunma, Orman ve Su

İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
— İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/59)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/34 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/71, K: 2012/90 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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