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YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE

SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağı-

tımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, ta-

miri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eği-

timine ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yet-

ki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev

yapacak sorumlu müdürleri, tanker şoförlerini, dolum personelini, tüp dolum personelini, tüp

dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personelini, tanker dolum personelini, test ve mua-

yene elemanları ve otogaz LPG dolum personelini, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve

imalatında görev alan diğer personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, do-

lum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

b) Dağıtım: LPG'nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere, dökme olarak

kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,
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c) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uy-

gun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve

teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG'nin taşıma araçlarına doldurulduğu,

boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait te-

sisi,

ç) İlgili mevzuat: Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasına ilişkin 5307 sayılı Kanun ve

bu Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve ilgili Kurul karar-

larını,

d) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozul-

masına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,

e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

g) LPG yetkili teknik personel: Tesisat projelendirme ve imalatında görev alan perso-

neli,

ğ) LPG tüpü imalatı: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata

uygun olarak imalatını,

h) LPG tüpü muayene, test, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenle-

melere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak muayene, test, tamir ve bakım faaliyetlerini,

ı) LPG yetkili işletme personeli: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum

personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker

dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacıları,

i) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce

ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası

ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni

yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaç-

larını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet ve-

ren tesisleri,

j) Piyasa faaliyeti: LPG'nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,

k) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç al-

tında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
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l) Sorumlu müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmelikte belirlenen personeli,

m) Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste ger-

çekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri

ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı ve tesiste muhafaza edilen defteri,

n) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya

yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çev-

renin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,

o) Teknik düzenleme: LPG'nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam

ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

ö) Tesis: Dolum tesisi ile LPG otogaz istasyonunu,

p) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitime İlişkin Esaslar

Hedefler

MADDE 5 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, pi-

yasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği

bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik ka-

yıpların önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin temini hizmete yönelik olarak verilecek eği-

timlerle gerçekleştirilir.

İlkeler

MADDE 6 – (1) Eğitimin istenen amaca ulaşması için aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a) Eğitimin düzenli ve sürekli olması,

b) Eğitimin, piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara da-

yandırılması,

c) Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,

ç) Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

d) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve

eğitim şartlarına göre donatılması,

e) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere uygun görevlerde

istihdam edilmesi.
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Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu

MADDE 7 – (1) LPG piyasasında;

a) Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin

TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak So-

rumlu Müdür Sertifikası almaları,

b) LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin TMMOB'a

bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili Tek-

nik Personel Sertifikası almaları,

c) Görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım

araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene eleman-

ları ve otogaz LPG dolum personeli ve pompacıların TMMOB'a bağlı ilgili meslek odaları

veya dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından düzenlenecek eğitim programlarına

katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası almaları,

zorunludur.

(2) Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramazlar, LPG Yetkili Teknik

Personel Sertifikası bulunmayanlara tesisat projelendirme ve imalat görevi veremezler.

Sertifika yenileme

MADDE 8 – (1) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçer-

lilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin

yeniden eğitim alması zorunludur.

(2) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki

yıl boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

Sorumlu müdür eğitim konuları

MADDE 9 – (1) Sorumlu müdür eğitim programı asgari olarak;

a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,

ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

f) Personel yönetimi ve eğitimini,

g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,
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ğ) Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hu-

suslarını,

h) LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uy-

gulamalarını,

kapsar.

LPG yetkili teknik personel eğitim konuları

MADDE 10 – (1) LPG yetkili teknik personel eğitim programı asgari olarak;

a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,

ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

e) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

f) Dolum ve boşaltım ekipmanlarının tanımı, bakımı ve işletme bilgilerini,

g) LPG tesisatı projelendirmeyi,

ğ) LPG tesisatı imalat yöntemlerini,

kapsar.

LPG yetkili işletme personeli eğitim konuları

MADDE 11 – (1) LPG yetkili işletme personeli eğitim programı asgari olarak;

a) İşçi sağlığı ve güvenliğini,

b) Emniyet tedbirlerini,

c) Yangınla mücadeleyi,

ç) İlk yardımı,

d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,

e) Teknik ve hukuki düzenlemelere yönelik eğitimleri,

f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

g) LPG depolama kurallarını,

ğ) LPG tesisatında dikkat edilmesi gereken kuralları,

h) LPG tesisatı elemanlarını,

ı) LPG gaz brülörleri ve yakıcılarını,

i) LPG’nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kurallarını,

kapsar.
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Uygulama

MADDE 12 – (1) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme

personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az

olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler,

uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması

durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağ-

lıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.

(2) Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından verilecek eğitim belirli bir

uygulama takvimine tabi olmayıp, dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından LPG

yetkili işletme personeli eğitim programına uymak ve TMMOB’a bağlı meslek odasının bilgisi

ve gözetiminde olmak kaydıyla, her zaman yapılabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür

tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili İşletme Personel Belgesi TMMOBB’a bağlı mes-

lek odası tarafından düzenlenir.

(3) TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme per-

soneli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, Sorumlu

Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Mü-

dür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun

uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.

(4) TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun

da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar.

(5) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin

isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait internet sayfasında güncel ola-

rak yayınlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumlu Müdüre İlişkin Hükümler

Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması

zorunludur. Bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görevli sorumlu müdür başka bir dolum

tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamaz.
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Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar

MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Dolum tesisleri için; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik,

petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun

kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber

çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühen-

disliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

b) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik tek-

nolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı tekno-

lojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya tek-

noloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafın-

dan kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager un-

vanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya

dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,

ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,

d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde

bulunamazlar.

Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun

ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kapsamda olmak üzere sorumlu mü-

dür;

a) Tesisin ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak

şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, ilgili mevzuat uyarınca alması ge-

rekli eğitimi almamış personelin tesiste çalıştırılmasına izin vermemek,
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c) Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,

ç) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna

yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulunmasına izin vermemek,

d) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan di-

ğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüpleri dı-

şında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek,

e) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden

özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak,

f) Tesiste bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik

ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını

sağlamak,

g) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, lisans

sahibini ve diğer personeli yazılı veya sözlü olarak bilgilendirmek,

ğ) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini

düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz

etmek,

h) Tesisi Kurum adına denetlemek için gelen görevlilere denetim esnasında yardımcı

olmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşımlarını sağlamak,

ı) Tesiste tespit ettiği ilgili mevzuata aykırı veya kötü niyet veya tehlikeli eylem sonu-

cunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi yazılı olarak derhal lisans sahibine bildirmek, lisans

sahibinin aykırılığı uygun sürede gidermemesi ve/veya işi geçici olarak durdurmaması halinde,

yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirmek,

ile yükümlüdür.

Sorumlu müdürün hak ve yetkileri

MADDE 16 – (1) Sorumlu müdür;

a) İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden ba-

ğımsızdır ve engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her türlü kolaylığın gösterilmesini,

elverişli çalışma ortamı ve gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, işletmenin

kurallarına ve iş düzenine uymaya dikkat eder, yönetime yetkileri kapsamı dışında müdahale

edemez.
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b) Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli

önlemleri alarak eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin geçici olarak durdurulmasını lisans

sahibinden talep eder.

c) Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka

bir işi yapmaya zorlanamaz.

ç) Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, kötü niyet

veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi, hak ve yetkilerini kullan-

malarını veya yükümlülüklerini ifa etmelerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Ku-

ruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirir.

Sorumlu müdürün sorumluluğu

MADDE 17 – (1) Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve

emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diğer kamu kurumlarına

karşı sorumludur.

(2) Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği ta-

limatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz.

(3) Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır.

Sorumlu müdür sertifikasının iptali

MADDE 18 – (1) Sorumlu müdür sertifikası;

a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmesi veya ölümü,

b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler

içerisinde yer alması,

c) Sorumlu müdürün birden fazla tesiste çalışması,

ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifa-

sında ihmal göstermesi,

hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafından tespit edilmesi

durumunda TMMOB tarafından iptal edilir.

(2) Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak

için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi

nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması ha-

linde, beş yılın geçmesi beklenmez.
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Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi

MADDE 19 – (1) Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur.

Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün

hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzen-

lenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları

sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz.

(2) Sorumlu müdür sözleşmesi;

a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi

veya,

b) Tarafların karşılıklı anlaşması,

hallerinde kendiliğinden sona erer.

(3) Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından,

karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Söz-

leşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır.

(4) Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu

müdür sözleşmesi yapmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 20 – (1) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı-

laştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ve 25/3/2006 tarihli ve

26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan

lisans sahipleri ve sorumlu müdürler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl

içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 

1200-27 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Aralık 2012 

PAZAR 
Sayı : 28499 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2009/114 

Karar No : 2011/279 

Mahkememizin 19/10/2011 tarih ve 2009/114 Esas 2011/118 Karar ile Mustafa Ahmet ve 

Rukiye oğlu 01/01/1963 D.lu Sanık Muhammet El Hasan hakkında; resmi belgenin 

düzenlenmesinde yalan beyan suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 206,62/1,52/2,52/4 maddeleri 

gereğince 1,500,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 5271 S. CMK.nun 231/5-6-8 

maddesi uyarınca hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime 

tabi tutulmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9243 

—— • —— 

Van 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2008/46 

Karar No : 2010/662 

Sanık : Ebubekir MRKANİ. Ahmet ve Fatma oğlu, 1968 İran Doğumlu İRAN Uyruklu. 

1918 Sayılı Yasaya aykırılık suçundan Mahkememizin 18/10/2010 tarih ve 2008/46 Esas, 

2010/662 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davası 1918 sayılı kanunun 27/3-4, 

33/son, 25.maddesi uyarınca sanığın neticeten 16.545,00 TL Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına dair verilen karar, sanığın yokluğunda verilmiş olduğu, sanığın adresi meçhul 

olması nedeniyle tebliğ yapılamadığından, işin daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından 

7201 sayılı tebligat kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan 

edilmek suretiyle tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün 

sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağın, ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen 

tebliğ olunur. 8927 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2005/736 

Karar No : 2012/769 

Davacı : K.H. 

Katılan : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

Sanık : MALAEKEH ABKHEZR, Tavakkol ve Haver kızı, 1982 doğumlu, 

İran vatandaşı 

Suç : Bireysel ticari kaçakçılık 

Suç Tarihi : 07/12/2004 

Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

Karar Tarihi : 16/10/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık MALAEKEH 

ABKHEZR hakkında mahkememizce 765 sayılı TCK.nun 102/4, 104/2.maddeleri gereğince 

açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verilmiş olup, katılan 

kurum da kararı temyiz etmiş, sanık MALAEKEH ABKHEZR bulunamadığından 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 9146 

————— 
Dosya No : 2011/64 Esas 

Davacı : K.H. 

Müşteki : ALİ HAJI ZADEH, Allahvırdı ve İsmet oğlu, 22/06/1968 

MACOO doğumlu, İRAN 

Müşteki : ALİ REZA BARZGARPOUR TEKMEHDASH, Abbas ve 

Lügeyye oğlu, 07/12/1970 TABRİZ doğumlu, TEBRİZ İRAN 

Müşteki : RAHİM SOLEIMAN ZADEH, Bahman ve Maman oğlu, 

30/01/1963 doğumlu, AHUNİ C.AMMAR MEKTEBİ YANI 

TEBRİZ/İRAN 

Müşteki : AADEL ABDIL POUR, Alıgholı ve Havel oğlu, 11/08/1964 

POLDASHT doğumlu, İRAN 

Müşteki : FERİDOUN REZAEI, Emamalı ve Alamzar oğlu, 1971 doğumlu, 

SIEHCHESME İRAN 

Müşteki : PERVİZ DALALEİ MİLAN, Abdollah ve Elmas oğlu, 1975 

doğumlu, KUCAŞ KÖYÜ KARAZİYADDİN İRAN 

Müşteki : JAMSHID JAVADEL OCHTAPEH, Bahman ve Rahengiz oğlu, 

11/06/1968 OROUMEİEH doğumlu, 

Müşteki : MIR DAMAD SEYEDNEJAD, Mır Rıza ve Sura oğlu, 

01/01/1964 MARAND doğumlu, MARAND DİZT HÜSEYİN 

BERK İRAN 

Sanık : HASAN BOZMA, Ahmet ve Kızhanım oğlu, 09/09/1993 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Yalınsaz 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

Vekili : Av. NEBAHAT ŞAHİN 

Tutuklama - Tahliye : tutuklama: 26/01/2011, tahliye : 02/03/2011 

Suç : Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Malına Zarar Verme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası 

Yapmak, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali, Mala Zarar Verme 

Suç Tarihi : 25/01/2011 

Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZ1T 

Karar Tarihi : 09/10/2012 
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Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Görevi 

Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Malına Zarar Verme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör 

Örgütü Propagandası Yapmak, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Mala Zarar Verme suçundan 

kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında 

neticeten beraat ve mahkumiyet kararı verilmiş olup, müştekiler ALİ HAJI ZADEH, ALİ REZA 

BARZGARPOUR TEKMEHDASH, RAHİM SOLEIMAN ZADEH, AADEL ABDIL POUR, 

FERİDOUN REZAEI, PERVİZ DALALEİ MİLAN, JAMSHID JAVADEL OCHTAPEH, MIR 

DAMAD SEYEDNEJAD bulunamadığından gerekçeli kararın ve sanık müdafiinin temyiz 

dilekçesinin 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 

sayılacağı ilan olunur. 9147 

—— • —— 

İstanbul 17. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

2012/203 E.  

2012/782 K. 

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık 

Vladımır ve Galina oğlu, 17.01.1989 dğ.lu, Plekhanov sok N.24/2 Poti/Gürcistan adresinde oturan 

DİMİTRİ PRUDCHENKO hakkında, 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; 

Sanığın Hırsızlığı Teşebbüs suçundan dolayı TCK 142/1-b, 35/2, 62. 63. 53/1. Maddeleri 

gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

CMK 231/5-14. Maddesine göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Dair 

verilen kararın, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan 

edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya 

mahkememiz yargı çevresi dışına ise mahkememize hitaben yazılmış dilekçeyi bulunduğu yer 

Asliye Ceza Mahkemesine vererek veya tutanak düzenlemek koşulu ile mahkeme zabıt katibine 

beyanda bulunarak, tutanağı hakime onaylatılarak, İstanbul Nb. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz 

edilebileceğine, aksi takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı İLAN olunur. 

 9137 

—— • —— 

İstanbul 42. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2010/881 

Karar No : 2011/259 

Mahkememizin 13/04/2011 tarih, 2010/881 Esas 2011/259 Karar sayılı kararı ile Resmi 

Belgede Sahtecilik 5682 Sayılı Pasaport Kanuna Muhalefet suçlarından 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanunun 204/1, 62/1, 63, 53/1, 53/2; 5682 Sayılı Yasanın 34/1, Türk Ceza Kanunun 62/1; 5271 

Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 231, 231/8 Maddeleri uyarınca hakkında verilen hükümlerin 

açıklanmasının geri bırakılması ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına dair karar verilen 

Hazmet ve Zalxay kızı, 18/01/1981 Azerbaycan doğumlu, Azerbaycan uyruklu olan TARANA 

JANMOVA bildirdiği adresinin yetersiz oluşu nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara 

rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 9136 
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İstanbul 15. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2009/583 Esas 

KARAR NO : 2011/178 

Hırsızlığa teşebbüs suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

07/04/2011 tarihli ilamı ile 142/1.b.1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI 

KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA(TCK 53/1), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ 

DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Ferhat ve Münevver 

oğlu, 20/11/1975 doğumlu, İstanbul, Beyoğlu, İstiklal mah/köy nüfusuna kayıtlı FARUK 

YURDAYİĞİT tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 9998 

————— 
ESAS NO : 2007/58 Esas 

KARAR NO : 2011/140 

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 22/03/2011 tarihli ilamı ile 359/b-1 maddesi gereğince 15 AY HAPİS cezası ile 

cezalandırılan Sait ve Fatma oğlu, 15/07/1956 doğumlu, Samsun, Bafra, Bakırpınar mah/köy 

nüfusuna kayıtlı TURAN ERİKLİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 

verilmiş olup, ilan olunur. 9999 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

Contract Awarded by CQ (EIB-CB1.8) 

Name of Project : Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 

Preparedness Project (ISMEP) TURKEY 

Project ID : 24383 

Contract description : Consultancy Services for Leed Green Building Certification 

During The Design Development Phase for Selected 

Hospitals (EIB-CB1.8) 

Scope of contract : The Contract covers Consultancy Services for Leed Green 

Building Certification During The Design Development 

Phase for Selected Hospitals 

Duration : The duration of completion of Consultants’ Services is 365 

days 

Publication Reference : 2012/S 137-227684 19.07.2012 

Publication Date of the 

Procurement Notice : July 16, 2012 

Contract signature date : December 04, 2012 

Contract price : 180,000.00 USD - (Exclusive of VAT inclusive of other 

local taxes) 

Name of the winning 

Consultant : Altensis İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.(Turkey) 

 10043/1-1 
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İHALEYE DAVET 

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

HASDAL KOMUTA KONTROL MERKEZİ İÇİN TELSİZ SİSTEMLERİ VE 

UZAKTAN KONTROL/ALARM İZLEME SİSTEMİ İHALESİ 

 

 Tarih : …./…/…… 

 İkraz No : 8033-TU 

 İhale No : AF-GA1.3-NCB 

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

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

ikraz (İkraz No 8033-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Hasdal Komuta Kontrol 

Merkezi İçin Telsiz Sistemleri ve Uzaktan Kontrol ve Alarm İzleme Sistemi Alımı (AF-GA1.3)” 

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

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

seklinde yapılacaktır. 

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

Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan haberleşme sistemi ve 

ekipmanlarının tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini 

sunmak üzere davet etmektedir. İhale iki ayrı ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ihale; 

PAKET 1: Hasdal KKM Telsiz Sistemi ve Sayısal Geniş Alan Telsiz Sistemi Alımı 

• HF VE DUAL BANT TELSİZLERİN TAŞINMASI 

• OPERATÖR HABERLEŞME SİSTEMİ 

• VHF-UHF-TRUNK TELSİZ VE İLGİLİ SİSTEMLER 

• RF BİRLEŞTİRİCİ SİSTEM VE CİHAZLARI 

• SİSTEM ANTENLERİ VE RF DONANIM 

• SİSTEM KABİNETLERİ 

• SAYISAL KONVANSİYONEL GENİŞ ALAN SİSTEMİ  

 

PAKET 2: Uzaktan Kontrol ve Alarm İzleme Sistemi Alımı 

• ALARM İZLEME CİHAZI 

• SİSTEM MERKEZİ ALARM TOPLAMA CİHAZI 

• MERKEZİ ALARM İZLEME YAZILIMI 

• FİBER KABLO ALIMI 

olarak belirlenmiştir.  

3. Teklif sahibi bir paket veya her iki paket için teklif verebilir. Teklif sahibi her paket 

için ayrı ayrı mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklifler her paket için ayrı 

ayrı değerlendirilecektir. Teklif sahibi bir paket içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir. Paket 

içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve reddedilecektir. Teklifler 

bir paketin içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale teknik 

şartnamedeki koşulları sağlayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam 

maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi 

içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları 

bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı 

değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar. 

4. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir. Her iki pakete 

birden yeterlilik alabilmek için, Teklif sahibinin Paket-1 ve Paket-2 için istenilen şartların 

toplamını sağlaması gerekmektedir. 
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Paket-1 İçin yeterlilik şartı: 

Teklif Sahibi, son üç (3) yıl (2009-2011) içerisinde en az bir frekans üzerinde en az dört 

saha repetör/istasyonlu konvansiyonel analog veya sayısal bir geniş alan telsiz sistemi kurmuş 

olmalıdır. 

Paket-2 İçin yeterlilik şartı: 

Teklif Sahibi, son üç (3) yıl (2009-2011) içerisinde telsiz sistemleri veya herhangi başka 

bir altyapı sistemi (Telsiz veya bilgisayar ağları veya televizyon yayın sistemi veya akıllı bina 

otomasyonu, vb.) için bir adet uzaktan kontrol ve/veya alarm izleme sistemi kurmuş olmalıdır. 

Teklif Sahibinin, yeni kurulacak bir ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan 

firmaların her birinin yukarıda Paket 1 ve Paket 2 için istenilen Sartları ayrı ayrı sağlıyor olmaları 

gerekmektedir. Ortak girişimi oluşturan firmaların mevcut bir ortak girişim altında yukarıda 

Paket-1 ve Paket-2 için istenilen şartları birlikte karşılamaları halinde de (bahsi gecen 

sözleşmeleri ortak girişim olarak tamamlamışlarsa) ayni ortak girişime yeterlilik verilecektir.  

Ayrıca, Teklif Sahiplerinin aşağıdaki ilave hususları her durumda sağlıyor olması ve 

gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir: 

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

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

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

neden olabilecektir.  

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

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

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini 

almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.: 

T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

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

Tel : +90 (212) 518 55 00 

Faks : +90 (212) 518 55 05 

E-posta : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 

5. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin 

tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan Şubesinde 

bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına AF-

GA1.3 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. 

Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan 

bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara 

talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir. 

6. Teklifler en geç 15 Ocak 2013 tarihi, saat 14:00’e kadar Paket-1 için 50.000 TL (Ellibin 

Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki, Paket-2 için 6.000 TL (Altıbin Türk Lirası) veya eşdeğeri 

tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir  

7. Teklifler 15 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin 

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

hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.  

8. Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 15 Ocak 2013 tarihinden itibaren 90 takvim günü 

süreyle geçerli olacaktır. 

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

 10044/1-1 
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TTK ARMUTÇUK TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 

TAHLİYE TASNİF İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMEDEN VEYA GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 

ARABALARINA VE /VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇİLME-BOYLANDIRMA İLE HIZAR TEZGAHLARINDAN 

ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 

3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2012/189281 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

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

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri Miktarı:8.000 m3 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutçuk 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: 15.01.2013 

İşin Bitiş tarihi : 31.12.2013 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 02/01/2013 - 15.00 

c) Dosya no : 1232113 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 

a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 

(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 

mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise 

asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 02.01.2013, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 2 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aşağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 10016/1-1 

————— 
TTK AMASRA TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 

TAHLİYE TASNİF İSTİFİ. MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMİŞ VEYA GEÇİRİLMEMİŞ TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 

ARABALARINA VE /VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRILMASI İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK 

TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

1 - İdarenin : 

İhale Kayıt No : 2012/189288 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

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

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri Miktarı:7.000 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: 15.01.2013 

İşin Bitiş tarihi: 31.12.2013 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
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b) Tarihi ve saati : 02/01/2013 - 15.00 

c) Dosya no : 1232114 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler 

a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 

(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 
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kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 

mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise 

asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 02.01.2013, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 2 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aşağıdaki maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

 10017/1-1 
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KUYU İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Kuyu içi Haberleşme Sistemi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/188015 

Dosya no : 1222531 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kuyu içi haberleşme sistemi; 1 set 

b) Teslim yeri  : Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi İş yeridir. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip; 30 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 25.12.2012 Salı günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teklif edilecek ve yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince 

onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, 94/9/EC direktifi doğrultusunda 

Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğu gösteren Atex sertifikaları İdari şartnamenin 7.3 

Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğu, 

ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında, sertifikaları düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş ve yine 

İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte sunulacak belge ile teyit 

edilecektir. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 25.12.2012 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

bırakılan istekliyle teklif edilen toplam fiyat üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 10018/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2012 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2012 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2012 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2012 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


