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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             22 Şubat 2013
       69471265-305-1967

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           GSMA Dünya Mobil Kongresi’ne katılmak üzere; 25 Şubat 2013 tarihinde İspanya’ya
gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  22 Şubat 2013
     B.01.0.KKB.01-06-50-151

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1967 sayılı yazınız.

           GSMA Dünya Mobil Kongresi’ne katılmak üzere, 25 Şubat 2013 tarihinde İspanya’ya
gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Şubat 2013
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Sayı : 28570



YÖNETMELİKLER

Okan Üniversitesinden:
OKAN ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve organlarının çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, organlarına, organlarının çalışma şekline 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Okan Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Okan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; enerjinin verimli, ekonomik ve sürdürülebilir bir bi-

çimde üretimi, iletimi, dağıtımı, kullanımı, depolanması, pazarlanması konusunda çalışmalarda
bulunmak;  uluslararası enerji politikalarının izlenmesi ve ulusal enerji politikasının oluşturul-
masına katkı sağlamak, geleceğin enerji teknolojileri üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak.
Türkiye’nin gelecekteki enerji sorunlarına yönelik stratejiler ve senaryolar oluşturmak, top-
lumda ve karar vericilerde temiz enerji ve enerji verimliliği konusundaki farkındalığı artırmak,
öncü enerji konularında ulusal ve uluslararası enerji ile ilgili araştırma-geliştirme (AR-GE)
projeleri ile teknoloji üretimi konusunda Türkiye’nin rekabet gücüne katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Küresel ölçekte enerji politikalarını izlemek ve ulusal enerji politikasının oluşmasına

katkıda bulunmak.
b) Geleceğin enerji teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yapmak, bunu karar veri-

cilerle paylaşmak.
c) Enerji ekonomisi ve enerjinin pazarlanması konusunda çalışmalarda bulunmak.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 25 Şubat 2013 – Sayı : 28570

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2



ç) Enerjinin üretimi, dönüşümü, depolanması ve kullanımı alanında AR-GE faaliyetle-
rinde bulunmak, özel sektör ve kamu sektörü ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek.

d) Uluslararası projelere katılmak.
e) Yenilenebilir ve temiz enerji alanında AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, özel sektör

ve kamu sektörü ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek.
f) Enerji verimliliği alanında AR-GE çalışmalarında bulunmak, toplumu bu konuda bi-

linçlendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak.
g) Enerji konusunda ulusal ve uluslararası toplantılar, kurslar ve seminerler düzenle-

mek.
ğ) Akıllı elektrik enerji sistemleri (smart grid) alanında AR-GE faaliyetinde bulunmak.
h) Enerji ile bağlantılı olarak Üniversitedeki lisans, yüksek lisans ve doktora program-

larına katkı sağlamak, konuyla ilgili yeni programlar oluşturmak.
ı) Enerji alanında kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve

uluslararası iletişim ağlarına katılmak, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rek-

tör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebi-
lir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre
vekalet eder.

(3) Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması duru-
munda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunu ayda en az bir kez toplamak.
c) Danışma Kurulunu her altı ayda en az bir kez toplamak.
ç) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre

uygulamak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez içinde gerekli eşgüdüm ve denetimi sağ-

lamak, yazışmaları yapmak.
f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki

üyeler, öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler.
Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden görevden
ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldur-
mak üzere yenileri görevlendirilir.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkez çerçevesinde yürütülecek AR-GE projeleri için, Üniversitenin ilgili dekan-

lıkları ve AR-GE ve projeler direktörlüğü ile eşgüdüm içersinde iş planlarını onaylamak.
d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından önerilen isimler arasından Yö-

netim Kurulu tarafından en çok on kişi olarak belirlenir. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet-
leriyle ilgili stratejik planların hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdür ve Yönetim Kuru-
luna katkılarda bulunur.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.
b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağla-

mak.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
ç) Üniversite ile sektörler arasında köprü oluşturmak, yeni bağlantılar ve projeler için

katkılarda bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaş, Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu görevini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uluslararası Antalya Üniversitesinden:
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların 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: Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Uluslararası Antalya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite (UAÜ): Uluslararası Antalya Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin  amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesinin lisans ve li-

sansüstü eğitim programları dışında kalan, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının
geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) UAÜ’deki bilgi birikiminin toplumla paylaşılması amacıyla sürekli eğitim program-

ları geliştirmek ve yürütmek,
b) Kamu, özel ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim taleplerini değer-

lendirmek, projelendirmek ve yürütmek,
c) UAÜ tarafından düzenlenen tüm sürekli eğitim programlarını, UAÜ Senatosu ve

Yönetim Kurulunca belirlenen süreçlere ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından
değerlendirmek ve bu konuda Rektörlüğe görüş bildirmek,

ç) UAÜ’deki sürekli eğitim programlarının başarıyla yürütülmesi için Üniversite bi-
rimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Rektörlükçe önerilen veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyet-
leri gerçekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendi-
rilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi
Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Mü-
dürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna katılmak ve Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.
Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardım-

cıları ile Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilen üç üyeden olu-
şur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeni-
den görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlen-
dirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyele-
rinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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OCAK GÜNSÜZLERİ CAYMAZ 

1300-26 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Şubat 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28570 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/294 

Karar No : 2012/408 

Davacı : K.H. 

Sanık : HAFIZ GULISOY, Salman ve Leyla oğlu, 14/10/1968 CULFA doğumlu, 

Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 

Suç Tarihi : 09/2007 

Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

Karar Tarihi : 27/12/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 

sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 

verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 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. 400 

————— 
Esas No : 2012/288 

Karar No : 2012/407 

Davacı : K.H. 

Sanık : ELDAR MIRZAYEV, Lumu ve Khatun oğlu, 23/07/1968 ŞERUR 

doğumlu, 

Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 

Suç Tarihi : 20/12/2009 

Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 

Karar Tarihi : 27/12/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 

sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 

verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 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. 399 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/07 

İhale Kayıt No : 2013/19546 

1 - Teşekkülün:  

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99- 24 21  

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malzemenin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ADET I. ÜNİTE KAZAN BESLEME POMPASI 

1.FANI 

  11 ADET I. ÜNİTE KAZAN BESLEME POMPASI 

2.FANI 

  14 ADET II. ÜNİTE KAZAN BESLEME POMPASI 

FANI 

  3 ADET TÜRBİN ANA YAĞ POMPASI FANI ALIMI. 

  NOT: TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE.  

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ  

c) İşin süresi : 365 TAKVİM GÜNÜ. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 19/03/2013 SALI Günü Saat : 14:00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık 

İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 19/03/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 

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

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.  

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir.  

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 1526/1-1 
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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. 

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 2.000.000 Kg. (±% 10 toleranslı) Muhtelif 

N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, 

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, 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, elektrik motoru, tır yer dorsesi, 

no:705 su layteri, no:1 yakıt dubası, basınçlı kap, d.çelikli ahşap, dogalgaz bağlantı parçaları, 

tuğla, alüminyum folyalı plastik kabuk, boru, PVC ve plastik poliüretan boru, sondaj borusu, 

ahşap ve kamyon kasası, toprak ve taban artığı malzeme, teressubat nitelikli malzeme, mangan 

alaşımlı demir çelik, sondaj makineleri, kağıt v.b. hurdaları. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ         İHALE YERİ  

05 MART 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

12 MART 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

19 MART 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

26 MART 2013 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 1446/1-1 

—— • —— 
THK ANKARA PARAŞÜT KULESİNİN ONARIM VE TADİLATI İLE 

BOYA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumuna ait Ankara Paraşüt Kulesinin boya yapılması, tadilat ve 

restorasyonu ile asansör ve çelik kafes atlama vincinin yenilenmesinin yapımı işi 12 Mart 2013 

Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-272-274-277 1507/1-1 
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250.000 ADET SAYISAL OYUNLAR TERMAL BİLET RULOSU 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 250.000 adet sayısal oyunlar termal bilet 

rulosu, teknik şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen hükümler dahilinde ve kuruluşça hazırlanan alım programına göre, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) 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 veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.03.2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No lu 

Satınalma Daire Başkanlığında 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 firma numunelerinin teknik 

şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme 

yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu 

numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise 

açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklif verecek 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 GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 1519/1-1 
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ATIK YAĞ SATILACAKTIR 

Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ihale ile atık yağ satışı yapılacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25    48201 Milas / 

MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin Adı 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : yaklaşık 18.540 kg. ton II. kategori ve 6.000 kg. I. 

kategori atık yağ satışı. 

b) Teslim Yeri : Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Milas / 

MUĞLA. 

c) Teslim Tarihi / İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

b) Tarihi ve Saati : 18/03/2013 - 11:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 18/03/2013, Saat 11.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 11:00’da Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünün adresinde ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerin huzurunda alenen 

açılacaktır. 

7 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır. 1437/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.822,39 TL. ile en çok 29,973,42 TL. arasında değişen; 

04/03/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 183,00 TL., en 

çok 2.998,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, minibüs ve 

motorsikletten oluşan 25 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu 

No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 05/03/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1431/1-1 
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ZİNCİRLİ BANT ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Zincirli bant zinciri alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/19342 

Dosya No : 1326019 

1 - İdarenin:  

a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2     57090-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  : Zincirli bant zinciri 2 takım 

b) Teslim yeri  :  TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası / 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü 

3 - İhalenin:  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 07.03.2013 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

Kriterler…. Yok. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

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

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

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

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 07.03.2013 Perşembe 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.  

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

15.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 1441/1-1 
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OTOPARK YAPIMI VE SONRASINDA BULUNAN YERALTI OTOPARKLARIN 30 YIL 

SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 1664 ada 4 parsel, 10 parsel, 12 

parsel ve 13 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde avan proje doğrultusunda Belediyenin kabul etmesi 

ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla, uygulama projelerinin yapılması, bu 

projelere uygun olarak da Belediye Hizmet Binasının önündeki alanın altındaki yere (Belediye 

Hizmet binası altındaki otopark hariç) 3 katlı yer altı otopark yapımı ve yapımı sonrasında 

yapılmış bulunan yer altı otoparkların 30 yıl süreli işletilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a 

maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir. 

İhale Tarih ve Saati : 07.03.2013 - 11:00 

İhalenin Yapılacağı Yer : Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No: 165 Encümen 

Toplantı Salonu 

İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İlgili Telefon ve faxs : (0212) 413 11 11/3094 Faxs: (0212) 413 12 86 

İlgili E-Posta : mcamur@zeytinburnu.bel.tr 

İhale Türü/Usulü : Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a) 

Son teklif verme tarih ve saati : 07.03.2013 Saat: 11.00  

Son Teklif verme yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü 

AÇIKLAMA 

1) Tahmini yatırım bedeli : ¨ 7.067.700,00 +KDV 

2) Geçici Teminat %3 : ¨ 212.031,00  

3) Şartname bedeli : ¨ 300,00 

4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.  

5) Yapılacak olan otoparkların aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5.yıl dahil)     

¨ 1.500,00 + KDV olarak alınacaktır. 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) ¨ 2.000,00 + KDV 

olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar ( 15.yıl dâhil) ¨ 2.500,00 + KDV olarak, 16. yıldan 30. 

yılın sonuna kadar ( 30.yıl dahil) ¨ 4.500,00 +KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri 

ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. 

6) Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik 

Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 

7) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi 

vermesi 

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı 

veya onaylı sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti 

8) İmza Sirkülerini Vermesi 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş 

imza beyannamesi 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş imza sirküleri 
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c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 

9) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri. 

10) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminatı yatırdığına dair belge 

ibraz etmesi gereklidir. 

11) Bu iş için getirilecek teminat mektubu ¨ 212.031,00’den az olamaz. 

12) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki  

3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale 

tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 

13) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi gereklidir. 

14) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı 

çalışanlar bu ihaleye giremeyecektir.  

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

16) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. İlan olunur. 1552/1-1 

————— 

YER ALTI OTOPARKI VE İŞYERİ OLARAK 30 YIL İŞLETİLMESİ  

İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

İhale Konusu: Beştelsiz Mahallesi, 1915 ada, 192 parsel sayılı taşınmaz üzerinde avan 

proje doğrultusunda, Belediyenin onaylaması ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi 

şartıyla uygulama projelerinin yapılması, bu projelere uygun olarak ise yer altı otoparkı, giriş kat 

ve meydan düzenlemesinin yapılması sonrasında, yer altı otoparkı ve işyeri olarak 30 yıl süreli 

işletilmesi, bu süre sonunda ise Belediyeye devri işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer 

alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir. 

İhale Tarih ve Saati : 07.03.2013 - 11:30 

İhalenin Yapılacağı Yer : Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No: 165 Encümen 

Toplantı Salonu 

İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İlgili Telefon, faxs ve e-posta : (0212) 413 11 11/3094 Faxs: (0212) 413 12 86-

mcamur@zeytinburnu.bel.tr 

İhale Türü/Usulü : Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a) 

Son teklif verme tarih, saati ve yeri : 07.03.2013 Saat:11.30 - Yazı İşleri Müdürlüğü 

AÇIKLAMA 

1) Tahmini yatırım bedeli : ¨ 4.089.500,00 +KDV 

  2) Geçici Teminat %3 : ¨ 122.685.00 

3) Şartname bedeli : ¨ 300,00  

4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.  

5) Yapılacak olan yer altı otoparkı ve iş yerinin aylık muhammen işletme bedeli aylık ilk 

beş yıl (5.yıl dâhil) ¨ 1.500,00 +KDV olarak alınacaktır. 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dahil)    

¨ 2.000,00 +KDV olarak alınacaktır. 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar ¨ 2.500,00 +KDV olarak, 16. 

yıldan 30. yılın sonuna kadar ¨ 4.500,00 +KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri 

ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. 

İhaleye Katılabilme Şartları 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle 

birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. 
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1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı 

gereklidir. 

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi 

vermesi 

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı 

veya onaylı sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 

3) İmza Sirkülerini Vermesi 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş 

imza beyannamesi 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş imza sirküleri 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı 

sureti, 

4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri. 

5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına 

dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu 

getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu ¨ 122.685,00’den az olmamalıdır. 

6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 

ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale 

tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 

7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası 

ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir. 

8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname vermek zorundadırlar. 

9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı 

çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava 

açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş 

olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul 

edilmeyecektir.  

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini 

incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici 

teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

11) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. İlan olunur. 1553/1-1 
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1 ADET İSOKİNETİK KAS KUVVET TEST CİHAZI VE 1 ADET GAZ ANALİZÖRÜ 

SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

İsokinetik Kas Kuvvet Test Cihazı ve Gaz Analizörü alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/22707 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) İsokinetik Kas Kuvvet Test Cihazı 1 Adet 

  2) Gaz Analizörü 1 Adet Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (doksan) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 07.03.2013 Perşembe günü, saat: 11:00 

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 veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, (Teknik şartnamelerde belirtilen 

kalemler için) 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. Ürünlere ait teknik şartnamelerde belirtilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 30.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 07/03/2013 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1544/1-1 
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JANT KASNAĞININ TEKNOLOJİK YATAK AĞIZ AÇMA ve KALİBRE ETME 

MAKİNESİNİN; ANA GÖVDESİ, AĞIZ AÇMA KALIBI ve KALİBRE KALIBI 

SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Jant Kasnağının Teknolojik Yatak Ağız Açma ve Kalibre Etme Makinesinin; Ana 

Gövdesi, Ağız Açma Kalıbı ve Kalibre Kalıbı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/22772 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Jant Kasnağının Teknolojik Yatak Ağız Açma ve Kalibre 

Etme Makinesinin;  

  1) Ana Gövdesi 1 Adet 

  2) Ağız Açma Kalıbı 1 Adet 

  3) Kalibre Kalıbı 1 Adet Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 200 (ikiyüz) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 07.03.2013 Perşembe günü, saat: 10:30 

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 veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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, 

4.1.2. 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 
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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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.2. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 07/03/2013 Perşembe günü, saat 10:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1545/1-1 
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ÜNİTELERDE BULUNAN KÖMÜR DAĞITIM BUNKERLERİNİN VE KONVEYÖR 

MOTORLARINA AİT PANOLARIN YENİLENMESİ VE İSTENEN ODAYA 

MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

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 : 2013/6 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Ünitelerde Bulunan Kömür Dağıtım Bunkerlerinin ve 

Konveyör Motorlarına Ait Panoların Yenilenmesi ve 

İstenen Odaya Montajı İşi 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Malzemelerin teslimi 45 (kırkbeş) takvim günü, yer 

teslimi yapılan her panonun montajının yapılarak 

devreye alınması işi 15 (onbeş) takvim günüdür. 

B - a) Dosya No : 2013/7 

b) Niteliği, türü ve miktarı : ABB Marka HPL 420/40B2 Tipindeki SF6 Gazlı 

Kesiciler İçin Yedek Alımı 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Malzemelerin teslimi 180 (yüzseksen) takvim 

günüdür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 12/03/2013 Saat: 14.00 

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 12/03/2013 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. 1454/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSATLI SAHALAR SATILACAKTIR 

Aydın İl Özel İdaresinden: 

Aydın İl Özel İdaresi’nin uhdesi altında bulunan aşağıda ruhsat bilgileri, geçici teminatı, 

İhale Bedeli, ihale tarihi ve saati yazılı J- 443-A/B ruhsat nolu Aydın Kuyucak Horsunlu Ortakçı 

sahası, J-894-A/B ruhsat nolu Aydın Merkez Çiftlik sahası ve J-554 ruhsat nolu Aydın Germencik 

Gümüşköy Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

Madde: 35. a) Kapalı Teklif Usulü ile hazırlanan şartname çerçevesinde, İl Encümeni’nce ihale 

edilecektir; 

İLİ : AYDIN 

İLÇESİ : ….  

MAHALLE VEYA KÖYÜ : … 

CİNSİ : Jeotermal İşletme Ruhsatlı Saha 

İL GENEL MECLİSİNİN 

KARAR TARİH ve NO’SU : 08.01.2013 ve 36 nolu 
 

Saha Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati 

1) J-894-A/B Aydın Merkez Çiflik 23.797.694,03 TL 7.139,31 TL 14:00 

2) J-443-A/B Aydın Kuyucak Horsunlu 21.318.825,15 TL 6.395,65 TL 15:00 

3) J-554 Germencik Gümüşköy 9.995.173,65 TL 2.998,55 TL 16:00 
 

İŞİN ADI : J- 443-A/B ruhsat nolu Aydın Kuyucak Horsunlu Ortakçı sahası , J-894-A/B 

ruhsat nolu Aydın Merkez Çiftlik sahası ve J-554 ruhsat nolu Aydın Germencik Gümüşköy 

Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Madde: 35. a) 

Kapalı Teklif Usulü ile hazırlanan şartname çerçevesinde satış işi, 

a) J-443/A Nolu Ruhsat ve Koordinat Bilgileri:  

Aydın ili Kuyucak ilçesi Horsunlu beldesi Ortakçı köyü sınırları içerisinde, Alan: 2448 

Ha. Yürürlük: 21.11.2011/21.11.2041 Paftalar: M21 a1,M21 a2  
 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 639 300 646 000 646 000 639 200 

Yukarı (X) 4 200 100 4 203 300 4 199 600 4 196 500 

 

Kuzey Bloke 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 639 300 639 300 646 000 646 000 

Yukarı (X) 4 200 100 4 200 900 4 204 100 4 203 300 

  

Güney Bloke 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 639 200 646 000 646 000 640 210 

Yukarı (X) 4 196 500 4 199 600 4 197 000 4 194 615 
 

b) J-443/B Nolu Ruhsat ve Koordinat Bilgileri: 

Aydın ili Kuyucak ilçesi Horsunlu beldesi Ortakçı köyü sınırları içerisinde, Alan: 2613,45 

Ha., Yürürlük: 21.11.2011/21.11.2041, Paftalar: L21 c4, L21 d3, M21 a2, M21 b1  

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 646 000 652 500 653 010 646 000 

Yukarı(X) 4 203 300 4 206 500 4 202 700 4.119 600 
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Bloke Alan 

Koordinatları 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 646 000 646 000 653 000 654 000 654 000 653 000 

Yukarı (X) 4 203 300 4 204 100 4 207 700 4 207 700 4 199 200 4 199 200 

 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta …………. 

Sağa (Y) 646 000 646 000 653 010 652 500 646 000 …………. 

Yukarı (X) 4 197 000 1 199 600 4 202 700 4 206 500 4 203 300 …………. 

 

c) J-894/A Nolu Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın ili Merkez Çiftlik köyü sınırları içerisinde, Alan:3322,94 Ha. Yürürlük tarihi 

:23.11.2011/23.11.2041, Pafta: M19 a2, M19 a3, M19 b1, M19 b4  

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 565 000 565 00 569 880  573 400 

Yukarı (X) 4 190 000 4 193 000 4 194 275 4 186 740 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 561 500 565 000 574 000 575 000 573 900 565 000 

Yukarı (X) 4 193 500 4 193 500 4 196 000 4 195 000 4 195 325  4 193 000 

 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 

Sağa (Y) 565 000 573 400 573 400 560 000 560 000 561 500 

Yukarı (X) 4 190 000 4 186 740 4 185 00 4 185 000 4 188 500 4 190 000 

 

d) J-894/B Nolu Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın ili Merkez Çiftlik köyü sınırları içerisinde, Alan: 2596,06 Ha., Yürürlük 

Tarihi:23.11.2011/23.11.2041 , Paftalar : M19 b1, M19 b3, M19 b4  

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 573 900 575 000 577 675 577 694 577 700 

Yukarı (X) 4 195 325 4 195 000 4 191 990 4 191 987 4 191 980 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta ………… 

Sağa (Y) 576 480 574 620 573 400 569 880 ………… 

Yukarı (X) 4 191 830 4 192 980 4 186 740 4 194 275 ………… 

e) J-554 Nolu Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın ili Germencik ilçesi Gümüşköy köyü sınırları içerisinde, Alan: 2491,75 Ha. 

Yürürlük Tarihi : 23.11.2011/23.11.2041, Paftalar: M18 b2, M19 a1, M19 a4  

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa(Y) 547 000 542 000 542 000 548 000 548 000 547 000 

Yukarı(X) 4 193 000 4 193 833 4 197 000 4 197 000 4 190 000 4 190 000 

 

Yukarıda ruhsat bilgileri belirtilen Jeotermal İşletme Ruhsatlı sahalara ilişkin alınmış İl 

Genel Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 36 nolu kararına istinaden; 

1- Satış bedellerinin tamamının 2013 yılı içerisinde olmak üzere 1(bir) peşin + 2(iki) 

taksitte olmak üzere 3 (üç) eşit tutarda alınması şartıyla söz konusu Jeotermal İşletme Ruhsatlı 

sahaların ruhsatlarının ihale yolu ile devredilmesidir. 
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İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın İl Özel İdaresi hizmet binasında, İl 

Encümen’i huzurunda yapılacaktır. 

2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Efeler Mahallesi Hürriyet 

Bulvarı 2275 Sok.No:17 adresinde bulunan Aydın İl Özel İdaresi hizmet binasında görülüp, 

200,00 TL karşılığında Jeotermal Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 8 inci maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 8 inci maddesi doğrultusunda 19.03.2013 tarihi saat 

14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın İl Özel İdaresi İhale Komisyonu 

Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  

a) İç zarf, ( Şartnamenin 8, maddesine göre hazırlanacaktır) 

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2013 yılında alınmış) (Bu belge Muhtarlıktan 

veya Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır) 

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve 

faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.) 

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin 

aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.  

e) İmza sirküleri vermesi; 

İsteklinin geçerliliği devam eden noter onaylı imza sirküleri vermesi : 

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 

geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi,  

h) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına 

dair belge vermesi.  

ı) Şirketlerin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilânçosunun ilgili Vergi 

Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilmiş aslı veya noter tasdikli suretini 

vermesi.(Gerçek kişilerde bu belge aranmaz.)  

i) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu (Örneğe 

göre) veya Aydın İl Özel İdaresinin Vakıf Bank Aydın Şubesindeki TR20 0001 5001 5800 7287 

9804 13 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) yukarda belirtilen 

tutarındaki geçici teminat banka dekontu,  

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  



25 Şubat 2013 – Sayı : 28570 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

l) İhale dokümanının alındığına dair belge;  

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde 

istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 

Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatmış olması gerekir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 19.03.2013 tarih ve 

saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

2- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

3- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, avan proje bedeli dâhil tüm giderler (ihale 

karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 1424/1-1 

—— • —— 

BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/19593 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü, miktarı ve adı : Tecer istasyonu teslimi 20.000m³, Ilıca istasyonu 

teslimi 20.000 m3, Menteşe istasyonu teslimi 

18.000m³, olmak üzere toplam 58.000 m³ balast 

satın alınması işi. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 18/03/2013 Saat: 14:00 

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

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

belirtilmiştir. İhale 3 (Üç) kısımdan oluşmakta olup; Bu ihalede kısmı teklif verilebilir. 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1339/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 

2013 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ 

Noter ücreti:  

Madde 1 - Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların 

yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.  

Bu ücret, bir noterlik işleminde 2.50.-TL. dan az olamaz.  

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0.5-KR’nın ) yarım kuruşun altındaki değerler 

dikkate alınmaz. 

Düzenleme ücreti :  

Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 113.39,-TL. 

düzenleme ücreti alırlar.  

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen 

ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap 

edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.  

Yazı ücreti :  

Madde 3- Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası 

ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3.40-TL. yazı ücreti alırlar. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, 

noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete 

tabidir 

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı 

takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. 

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. 

Çevirme ücreti :  

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103. maddesi hükmü uyarınca, noter 

tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her 

sayfasından 28.39-TL. çevirme ücreti alınır.  

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 

veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır. 

Karşılaştırma ücreti :  

Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların 

karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 3.40-TL. ücret alınır.  

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret 

aynen alınır.  

Tescil ücreti :  

Madde 6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu 

olarak 1.07-KR. tescil ücreti alınır.  

Emanetlerin saklanması ücreti :  

Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli 

evrak olsun) maktu olarak yıllık 7.93-TL. ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla 

olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.  

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca 

alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden 

fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.  
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Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak 

alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.  

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait 

tutarı yeni notere devreder.  

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti: 

Madde 8- Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu 

belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın %10' u 

oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her 

imza için 2.88,-TL. ücret alırlar.  

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza 

onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek 

her nüsha için 2.88-TL. ücret alınır.  

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine 

tebliğ edilecek her nüsha için 2.88,-TL. ücret alınır. 

Defter onaylama ücreti :  

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa 

dahil) 1.07-KR., yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 40-KR. onaylama ücreti alınır. Yüz 

sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla 

olursa 40-KR. ücret alınır.  

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 40-KR. ücret alınır.  

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin 

onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır. 

Bildirim yazı ücreti :  

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda 

yazacakları her yazı için 1.07-KR. bildirim yazı ücreti alırlar. 

Yol ödeneği :  

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya 

Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden 

ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 13.61-TL. yol ödeneği 

alırlar.  

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve 

toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri 

gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 124.80-TL. yol ödeneği alırlar. 

Aracılık ücreti :  

Madde 12 - Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu 

olarak 77-KR. aracılık ücreti alır. 

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden 

alınacak ücret : 

Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi 

işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler 

doğrultusunda alınır.  

Yürürlük tarihi :  

Madde 14 - Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112. maddesi uyarınca 

hazırlanmış olup, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren uygulanır. 1508/1-1 
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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

— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı

Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Okan Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– 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. 


