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YÖNETMELİKLER

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, akreditasyon uzman ve uzman yardımcıları-

nın mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlu-

lukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam

edilecek akreditasyon uzman ve uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon

Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kurumun ilgili olduğu Bakanı,

b) Birim: Türk Akreditasyon Kurumu hizmet birimlerini,

c) Giriş sınavı: Akreditasyon uzman yardımcılığı giriş sınavını,

ç) Giriş sınavı komisyonu: Akreditasyon uzman yardımcılığı giriş sınavını yapan ko-

misyonu,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Kurum: Türk Akreditasyon Kurumunu,

f) Tez değerlendirme komisyonu: Akreditasyon uzman yardımcısı tezlerini değerlen-

diren komisyonu,

g) Uzman: Akreditasyon uzmanını,
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ğ) Uzman yardımcısı: Akreditasyon uzman yardımcısını,

h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ı) Yeterlik sınavı: Akreditasyon uzmanlığı yeterlik sınavını,

i) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,

j) Yönetim Kurulu: Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Kurumda görevlendirilecek uzman yardımcıları giriş sınavı ile alınır-

lar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapı-

labilir.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülecek

zamanlarda ve uygun görülen öğrenim dalları itibariyle yapılır.

(3) Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Yazılı sınav Kurumca yapıla-

bileceği gibi, üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın üni-

versiteler veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması durumunda yazılı sınava ilişkin hususlar

Kurum ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile düzenlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, öğrenim

dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar,

puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, sınav sonuç-

larının değerlendirilme yöntemi ile sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden

en az on beş gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş

gazetenin en az birinde ve Kurumun internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Giriş sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları 7 nci maddenin birinci fıkrasının

(b) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Kurumca belirlenir.
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Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartlara ek olarak aşa-

ğıdaki şartlar aranır.

a) Geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türü veya türlerinden giriş sınav duyurusunda

belirtilen asgari puanı almış olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî

ve İdarî Bilimler, Mühendislik, Fen, Fen Edebiyat, Tıp, Veteriner, Ziraat, Su Ürünleri Fakülte-

leri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya

yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

(2) Kurum, giriş sınavı duyurusunda yer vermek suretiyle, sınavı birinci fıkrada sayılan

tüm fakülte ve bölüm mezunlarına açık yapabileceği gibi, hizmet gereklerini ve Kurumun ih-

tiyaç durumunu dikkate alarak belirleyeceği fakülte ve bölümlerden bir kısmına açık olarak da

yapabilir.

İstenilen belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Kurumdan veya Kurumun internet adresinden temin edilecek başvuru formu.

b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim

görenler için diploma denklik belgesi.

c) KPSS sonuç belgesi.

ç) Yazılı özgeçmiş.

d) 4 adet vesikalık fotoğraf.

e) Adli sicil kaydına dair beyan.

f) Görevini devamlı olarak yapmasına engel bir hali veya hastalığı bulunmadığına dair

yazılı beyan.

g) Mal bildirimi.

ğ) Erkek adaylardan askerlik durumuna dair yazılı beyan.
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(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Kuruma en geç giriş sınavı duyurusunda belirtilen

tarih ve saatte elden veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde

elektronik ortamda teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda

belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla

suretleri Kurumca tasdik edilebilir.

(4) Birinci fıkranın (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler, giriş sınavını ka-

zanan adaylardan atama öncesinde istenir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 9 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Genel Sekreterin ya da Genel Sekreter tara-

fından görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında, Genel Sekreterin belirle-

yeceği bir Genel Sekreter Yardımcısı ve iki birim Başkanı ile Yönetim Hizmetleri Başkanı ol-

mak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca Genel Sekreter tarafından üç yedek üye belirlenir. Asıl

üyelerin herhangi bir nedenle giriş sınavı komisyonuna katılamamaları hâlinde, yedek üyeler

tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar.

(2) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların ince-

lenerek karara bağlanması giriş sınavı komisyonunca yapılır.

(3) Giriş sınavı komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınav-

larda görev alamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde giriş sınavı duyurusunda belirtilecek

asgari KPSS puanına sahip olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip

adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday yazılı sı-

nava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınav; giriş sınavı duyurusunda yer alan fakülte ve bölümlerin müfredatı dik-

kate alınarak belirlenen alan bilgisi (%60), genel yetenek ve genel kültür (%20) ile temel ak-

reditasyon bilgisi (%20) konu başlıklarından oluşur.

(3) Yazılı sınavda başarı notu, yüz puan üzerinden en az yetmiş olup sınav konularının

alt başlıkları sınav duyurusunda ilan edilir.
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(4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-

lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın üniversi-

telere veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde bu sınavda en az yetmiş puan almak

şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak boş kadro sayısının

en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde

yapılacağı durumlarda, giriş sınavı duyurusunda belirtilecek KPSS puan türü/türleri itibariyle

en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla

dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alanlar da

sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan,

(a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlen-

dirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi

bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin yüz tam

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak,

sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan

adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı

kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen

adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
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Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı komisyonu, yazılı ve sözlü sınav veya sadece sözlü sınav

bitiminde yapılan sınavlar sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak sure-

tiyle adayların uzman yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya

tabi tutar ve uzman yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden

üç gün içinde Kuruma teslim eder.

(2) Kurum, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibariyle

sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini ilan eder. Yapılan sınavlarda başarılı

olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere

yedek listede ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay

için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil et-

mez.

(3) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav veya sadece

sözlü sınav yapılmışsa sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sıra-

sıyla yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 13 – (1) Giriş sınavını kazananların akreditasyon uzman yardımcılığı kadro-

larına atanmalarına ilişkin işlemler, 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Ku-

rumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların atama işlemlerine ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, iste-

nilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gereklidir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir ma-

zereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edi-

lerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Süresi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 14 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri

MADDE 15 – (1) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için üç yıllık bir süreyi kapsa-

yan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

(2) Çalışma ve yetiştirme planı;

a) Uzman yardımcılarına, Kurumun görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli ta-

nım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün ka-

zandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-

mesini, bunun için uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli

bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,

e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,

f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,

g) Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara

katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile

uygulama yeteneği kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç

Kurumda iki yılını tamamlayan uzman yardımcılarına, Kurumun görev sahası ile ilgili konu-

larda bağlı bulunduğu birim yöneticisinin teklifi ile üç konu arasından Genel Sekreterin onayı

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Nisan 2013 – Sayı : 28607

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8



ile bir tez konusu verilir. Belirlenen tez konusu en fazla üç ay içerisinde uzman yardımcısının

talebi ve bağlı bulunduğu Birim başkanının teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile bir defaya

mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

(2) Tez konusu belirlenen uzman yardımcılarına, Genel Sekreterin onayı ile tez danış-

manı tayin edilir. Tez danışmanları, Kurumda akreditasyon uzmanı ve üstü kadrolarda görev

yapanlar veya tez konusuna ilişkin olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğ-

retim üyeleri arasından belirlenir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve teslimi

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcısı tez danışmanı gözetiminde hazırlayacağı tezde

bilimsel esaslara uygun olarak hareket eder ve tezde kendi görüş ve tavsiyelerine yer verir.

(2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda

hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

(3) Tez danışmanı tarafından uzman yardımcısının hazırladığı tez hakkında tezin da-

nışmana teslim tarihinden itibaren bir ay içinde rapor düzenlenir.

(4) Uzman yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten

itibaren en geç on iki ay içinde Yönetim Hizmetleri Başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bu-

lunduğu birim başkanlığına teslim etmek zorundadır.

(5) Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcılarına tez değerlendirme komis-

yonu tarafından tezlerini sunmaları için altı ay ilave süre verilir.

Tez değerlendirme komisyonu

MADDE 18 – (1) Tez değerlendirme komisyonu, Genel Sekreter veya Genel Sekreterin

görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında, uzman yardımcısının bağlı ol-

duğu birim başkanı ile akreditasyon uzmanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar arasından Genel

Sekreter tarafından belirlenen toplam beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Gerekli görülmesi halinde, tez konusuyla ilgili öğretim üyeleri ile diğer kamu ku-

rumlarından yüksek lisans derecesine sahip görevliler de tez değerlendirme komisyonlarına

üye olarak alınabilir.

(3) Tez değerlendirme komisyonları üye tam sayısı ile toplanır.
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Tezin değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı

raporları, iki hafta içinde Yönetim Hizmetleri Başkanlığınca tez değerlendirme komisyonu

üyelerine dağıtılır. Tezler, teslim tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde tez değerlendirme

komisyonunca değerlendirilir. Uzman yardımcıları, bu sürenin tamamlanmasını müteakip en

fazla bir ay içinde toplanacak komisyon önünde tezlerini sözlü olarak savunur ve üyelerin tezin

içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak

değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır ve çekimser oy kulla-

nılamaz. Tez değerlendirme sonuçları, bir tutanağa bağlanarak bir hafta içinde Yönetim Hiz-

metleri Başkanlığına teslim edilir.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksik-

likleri tamamlaması için tez değerlendirme komisyonu tarafından en fazla altı aylık ek süre

verilir. Uzman yardımcısı ek süreyi, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı komisyon kararını

dikkate almak suretiyle tezini düzeltmek veya verilen yeni konuda tezini hazırlamak için kul-

lanabilir.

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 20 – (1) Akreditasyon uzman yardımcıları;

a) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl

fiilen Kurumda görev yapmış olmak,

b) Hazırladıkları uzmanlık tezi, tez değerlendirme komisyonu tarafından başarılı kabul

edilmek,

kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik Sınavı Komisyonu

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Genel Sekreter veya Genel Sekreterin

görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcılarından birinin başkanlığında, birim başkanları ve

akreditasyon uzmanları arasından Genel Sekreter tarafından belirlenecek başkan dâhil toplam

beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Yeterlik sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerden birinin hazır

bulunmaması halinde durum bir tutanakla tespit edilerek, yerine yedek üye çağrılır.
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Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, yeterlik sınavı komisyonu tarafından yazılı olarak

yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içinde Kurumca ilan edilecek

tarihte yapılır.

(3) Yeterlik sınavı; Kurum mevzuatı (kanun, yönetmelikler, tebliğler) (20 puan), ulus-

lararası akreditasyon standartları ve uluslararası akreditasyon birliklerinin yayımladığı uygu-

lama dokümanları (30 puan), akreditasyon faaliyeti kapsamında Kurum düzenlemeleri (kalite

el kitabı, prosedürler, talimatlar ve rehberler) (30 puan), uluslararası akreditasyon kuruluşları

ve bunlarla ilişkiler (20 puan),

konularından oluşur.

(4) Yeterlik sınavından yüz üzerinden en az yetmiş alan başarılı sayılır.

(5) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli ma-

zereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha ve-

rilir.

Uzmanlığa atanma

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce, Fransızca veya

Almanca dillerinden birinden YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bu-

na denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı

tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 24 – (1) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırla-

dıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sı-

nav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,

uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun idari personel unvanlı

kadrolara atanırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzmanların görev ve yetkileri

MADDE 25 – (1) Uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapmak ve

bu faaliyetleri Kuruma raporlamak.

b) Kurumun stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye

yönelik çalışmalar yapmak.

c) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleş-

tirileri kapsayan rapor hazırlamak.

ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve

eğitim programlarına katılmak.

d) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yar-

dımcı olmak.

e) Kurumca verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görev-

leri yapmak.

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 26 – (1) Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapmak ve

bu faaliyetleri Kuruma raporlamak.

b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme, denetleme ve diğer çalışmalara katılmak

ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak.

c) Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleş-

tirileri kapsayan rapor hazırlamak.

ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına

katılmak.

d) Amirleri veya amirleri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki

görevleri yapmak.
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Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 27 –  (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların

ve görevlerin Genel Sekreterlik talimatları doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun

olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunul-

masından Genel Sekretere ve bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorumludurlar.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven

duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Hizmet içi eğitim

MADDE 28 – (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri ile ilgili olarak

pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışlarının

geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmeleri ile Kurum hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve

toplam kalitenin sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Eğitimler Kurum personeli ve ihtiyaç duyulması halinde öğretim üyeleri ile diğer

kamu kuruluşlarının personeli tarafından verilebilir. Eğitimler, Kurumca gerek görülmesi ha-

linde hizmet satın alınması yoluyla da yaptırılabilir.

(3) Uzman ve uzman yardımcılarının eğitim ihtiyaç ve türüne göre, hizmet içi eğitim

programlarının yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak sağ-

lanır.

Yurtdışı eğitimi

MADDE 29 – (1) Uzmanlar, inceleme ve araştırma yapmak, mesleki bilgilerini geliş-

tirmek ve yabancı dil yeterliliklerini sürdürmek, arttırmak, yurt dışı yüksek lisans ve/veya dok-

tora eğitimi almak, yurt dışında bilgi, görgü artırmak, staj veya ihtisas yapmak amacıyla Yö-

netim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurtdışına gönderilirler.

İtiraz hakkı

MADDE 30 – (1) Giriş sınavı ile tez değerlendirme ve yeterlik sınav sonuçlarına yedi

gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre giriş sınavı komisyonu, tez değerlendirme

komisyonu veya yeterlik sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Yazılı sınavın üniversitelere veya başka bir kamu kurumuna yaptırılması durumunda,

bu sınav sonuçlarına yapılan itirazların karara bağlanma süresi on beş gündür.
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Sekretarya hizmetleri

MADDE 31 – (1) Giriş sınavı, tez ve yeterlik sınavına ilişkin hizmetler ile komisyon-

ların sekretarya hizmetleri Genel Sekreterce belirlenecek birim tarafından yürütülür.

Kariyer dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı

MADDE 32 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri

dışında atama yapılamaz.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 33 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Kurumdaki

görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Kurumca uygun görülmesi halinde, boş

kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türk Akreditasyon

Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ BİLİM-TEKNOLOJİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yöne-

tim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve 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: Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

ç) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları şun-

lardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama mer-

kezleri ve benzer birimleri koordine etmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma

açılmasını sağlamak.

b) Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlar-

daki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak.
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c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunların çözümüne yönelik analiz

ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak.

d) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi iş-

birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amaca ulaşabilmek için aşağıdaki

alanlarda faaliyet yürütür:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şa-

hısların analiz ihtiyaçlarını yönetim kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

b) Merkezdeki cihazlarla ilgili araştırmacıların gelişimine yönelik programlar düzen-

lemek.

c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin

raporlar düzenlemek.

ç) Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.

d) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık, ileri düzey ci-

hazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili

ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri

gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve ulus-

lararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler

düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-

lendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu-

dur.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve

denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirlemek.

e) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

ğ) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

h) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ı) Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektörün onayına sunmak.

i) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dâhil olmak üzere en fazla yedi

üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı dışındaki diğer beş üye; Merkezin faaliyet alanları

ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilir ve Rektör

tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
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(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.

b) Merkezde bulunan cihazların analiz ücretlerini belirlemek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporlarını gö-

rüşüp karara bağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

d) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

e) Merkezin bütçesini görüşüp karara bağlamak.

f) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uy-

gun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kuru-

lunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezdeki laboratuvarlarla ilgili bilgi

ve tecrübesi olan uzman beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilibilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde

bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunur.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı çalışma grupları

oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca be-

lirlenir. Çalışma grupları, başkan dâhil olmak üzere Üniversite içinden veya dışından en az üç,

en fazla beş üyeden oluşur.
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(2) Merkezin temel çalışma grupları şunlardır:

a) Orman ve çevre bilimleri çalışma grubu.

b) Endüstriyel teknolojiler çalışma grubu.

c) Bilgi teknolojileri çalışma grubu.

ç) Ergonomi çalışma grubu.

d) Bilim uygulama çalışma grubu.

e) Moleküler biyoloji, genetik ve fizyoloji çalışma grubu.

f) Enstrümantal analiz çalışma grubu.

(3) İkinci fıkradaki çalışma gruplarına ilave olarak, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve

Yönetim Kurulu kararı ile yeni çalışma grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı ilgili mevzuat

hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı

ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğre-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu or-

ganların görevlerine ve çalışma şekillerine 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

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (OMÜ-TÜRKÇE): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle iste-

yenlere Türkçe öğretmek; Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak,

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,

kurs ve toplantılar düzenlemek,

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ama-

cıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek,

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştir-

mek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalış-

malar yapmak,

e) Türkçeyi öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler

hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve me-

zunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, ge-

rektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Yurt dışında yaşayan Türkleri ve Akraba Toplulukları yurt içinde ve/veya yurt dışında

temsil eden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün zengin-

leşmesine katkıda bulunmak,

ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-

sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,
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h) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına, yaşadıkları topluma uyum sağlayabil-

meleri ve okullarında başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi öğretmek,

ı) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi

arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

i) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve

akademisyenlere Türkçe öğretmek,

j) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla di-

ğer dillerden çeviriler yapmak,

k) Türkçe dil sınavları düzenlemek; Türkçe dil yeterlilik belgesi vermek,

l) Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller ver-

mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konu-

larla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle gö-

revlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri,

öğretim görevlileri ve okutmanlar arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre için

görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder.

Müdür Yardımcısının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli ola-

nından başlamak üzere birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görev-

lendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması

halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanıl-

masından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli

bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve so-

nuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve

birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş

öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlen-

dirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye

görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli

gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü

toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çok-

luğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış

sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu

üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak,

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
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ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek,

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek,

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak,

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek,

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler ko-

nusunda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim plânlamacısı

MADDE 12 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim

ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere

bir eğitim-öğretim plânlamacısı belirleyebilir.

Birimler

MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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2/4/2013   SALI 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Nisan 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28607 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LED EKRAN SİSTEMLİ REKLAM PANOSU SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gölbaşı Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı, 1 adet led ekran 
sistemli reklam panosu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.04.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 2791/1-1 
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BELEDİYEMİZE AİT OLAN 2.028,01 M2 AKARYAKIT VE BAKIM, 

LPG İSTASYONU VE MÜŞTEMİLATI SATILACAKTIR 

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALENİN NEVİ:  

Zonguldak ili Kdz. Ereğli İlçesi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi Çarşısı 

Önünde (983 Ada 4 parsel) mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.028,01 m2 akaryakıt ve bakım, 

LPG istasyonu ve müştemilatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile satılması işidir. 

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ:  

30.04.2013 Salı günü saat : 14:05’de Belediye Encümeni Odasında yapılacaktır. 

3 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:  

a) Muhammen satış bedeli 4.056.000,00 TL (Dört milyon elli altı bin TL) olup, Geçici 

teminatı 121.680,00.-TL (Yüz yirmibir bin altı yüz seksen TL) dır. Kati teminat ihale bedelinin 

%6’sıdır.  

b) İhale bedeli peşin veya taksitle ödenecektir. Taksitli ödenmesi halinde ihale bedelinin 

yüzde ellisi peşin diğer yüzde ellisi ise beş ay içinde beş eşit taksitle her ayın son takvim gününe 

kadar Belediyemizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Taksitli ödenmesi tercih edildiği taktirde 

her ay için aylık ödeme tutarlarından % 1 (bir) vade farkı alınacaktır.  

c) Zamanında ödenmeyen taksitler için ayrıca % 1,4 aylık gecikme faizi uygulanacaktır.  

ç) İhale bedelinin tamamı ödendikten sonra taşınmazın tapu devri gerçekleştirilecektir. 

4 - İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti), 

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 (aslı veya noter tasdikli sureti),  

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

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

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

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

(aslı veya noter tasdikli sureti), bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler (aslı veya noter tasdikli sureti) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu 

veya teminatın nakit olması halinde Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü Gelir Servisine 

veya banka hesaplarına yatırıldığını gösteren makbuz, 
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d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Şartnamenin her sayfasının yetkili kişi tarafından okudum ibaresi yazılarak imzalayıp 

sunulması, 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilen aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

5 - TEMİNATLAR: 

Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz. Ereğli Şubesi 

nezdindeki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine 

yatırılacaktır. 

2886 sayılı kanunun 26. maddesinde teminat olarak belirlenenler kabul edilecektir. 

6 - İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ : 

Kapalı teklif usulünde teklifler yukarıda belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak yazılı 

yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.  

Teklifler en geç ihale günü saat 12:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne 

verilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelecek gecikmelere kabul edilmeyecektir.  

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100,00-TL karşılığında satın alması 

zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Yazı İşleri Müdürlüğü 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yazı İşleri Müdürlüğü 

7 - İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI: 

a) Şartname  

b) Sözleşme Örneği, 

c) Teklif mektubu, 

d) İlan metni, 

e) Teminat Mektubu Örneği (Geçici ve Kat’i), 

f) Büyük zarf örneği, 

g) Küçük zarf örneği, (Büyük zarfın içine konulacak) 

Şartname ekinde sunulan örneklerin kullanılması şarttır. Örneklere uygun olarak 

verilmeyen belgeler hiç verilmemiş olarak kabul edilecektir. 

8 - İHALENİN ONAYI: 

İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak 

veya iptal edilecektir. 

9 - GENEL HÜKÜM: 

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

 2765/1-1 
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13 (ON ÜÇ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Hatay İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Hatay İli sınırları dahilinde ihale edilecek olan ve, muhammen bedeli, teminat miktarı ve 

ruhsat alanı koordinatları aşağıda belirtilmiş olan 13 (on üç) adet Jeotermal Kaynak Arama 

Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 Maddesi, 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi 

gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale 

edilecektir. 

İhale, İl Encümeni tarafından, Fevzi Çakmak Mahallesi Kışlasaray Caddesi No: 17 

Antakya/HATAY adresinde, Hatay İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı 

salonunda, 16.04.2013 tarihinde, Salı günü, saat 14:00'da sırası ile yapılacak olup, İhale 

Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nde 

bedelsiz olarak görülebilir. 

İhale Edilecek Sahalar: 

1) Hatay İli, Kırıkhan İlçesi İçada Köyü/Mevkii, 4529.81 hektar alana sahip, P36b1-

P36b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238734 Erişim no’lu saha. 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 268532 268885 264140 263739 

X (YUKARI) 4040560 4030630 4030695 4039699 

 

2 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Baldıran Köyü/Mevkii, 4613,74 hektar alana sahip P36b2 

paftasında aşağıda koordinatları verilen 3238735 Erişim no’lu saha. 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 268532 272954 273320 268885 

X (YUKARI) 4040560 4041357 4030505 4030630 

 

3 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Gülova Köyü/Mevkii, 4924,16 hektar alana sahip P36b1-

P36b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238736 Erişim no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 255001 255591 264140 264030 253535 

X (YUKARI) 4030132 4031099 4030695 4025615 4026035 

 

4 - Hatay İli, Kumlu İlçesi, Samanlı Köyü/Mevkii, 3428,73 hektar alana sahip P36b2-

P36b3-P37a1-P37a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238737 Erişim no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 273320 272954 272949 272963 272940 272971 

X (YUKARI) 4030505 4041357 4041356 4041359 4041775 4041699 

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

Y (SAĞA) 273262 277493 277800 278000 273295 273180 

X (YUKARI) 4036936 4028523 4028564 4025190 4025140 4030509 

 

5 - Hatay İli, Kumlu İlçesi, Sutepe Köyü/Mevkii, 4781,18 hektar alana sahip P36b1-

P36b2-P36b3-P36b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238738 Erişim no’lu saha. 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 273180 273295 264030 264140 

X (YUKARI) 4030508 4025140 4025615 4030695 
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6 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Reşatlı Köyü/Mevkii, 4147,71 hektar alana sahip P36b1 

paftasında aşağıda koordinatları verilen 3238739 Erişim no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 255591 256600 263500 263121 263151 263541 

X (YUKARI) 4031099 4032750 4039650 4040181 4040209 4039663 

 7. NOKTA 8. NOKTA     

Y (SAĞA) 263739 264140     

X (YUKARI) 4039699 4030695     

 

7 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, İncirli Köyü/Mevkii, 4526,56 hektar alana sahip O36c3-

O37d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238742 Erişim no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 277750 283955 282462 282412 282383 282364 

X (YUKARI) 4052125 4051965 4045254 4045216 4045166 4045089 

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

Y (SAĞA) 280600 277578 277500 275593   

X (YUKARI) 4044055 4045338 4047750 4047769   

 

8 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Alahan-Maşuklu-Madenboyu Köyü/Mevkii, 4984,86 hektar 

alana sahip P36c1-P36b4-P36d2-P36a3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238726 Erişim 

no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 249500 249500 248000 250000 247500 247500 

X (YUKARI) 4020000 4017300 4017000 4012000 4012000 4017000 

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

Y (SAĞA) 248300 247000 248500 251000 251000 254000 

X (YUKARI) 4022000 4024000 4026500 4025000 4022750 4020000 

 13. NOKTA 14. NOKTA 15. NOKTA 16. NOKTA 17. NOKTA 18. NOKTA 

Y (SAĞA) 259000 259000 256000 256000 258000 258000 

X (YUKARI) 4020000 4013000 4013000 4014500 4015000 4019750 

 19. NOKTA 20. NOKTA 21. NOKTA 22. NOKTA 23. NOKTA 24. NOKTA 

Y (SAĞA) 252517 252500 252500    

X (YUKARI) 4018255 4018307 4021000    

 

9 - Hatay İli, Hassa İlçesi, Mazmanlı-Mehmet Ali Obası Köyü/Mevkii, 4562,5 hektar 

alana sahip O37a4-O37d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238728 Erişim no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 277000 277000 280000 282000 285000 286000 

X (YUKARI) 4075000 4076000 4075000 4074000 4069000 4066000 

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

Y (SAĞA) 286000 285000 282000 282000 278000 278000 

X (YUKARI) 4064000 4064000 4061000 4060000 4060000 4061000 

 13. NOKTA 14. NOKTA 15. NOKTA 16. NOKTA   

Y (SAĞA) 280000 281000 283500 283500   

X (YUKARI) 4061000 4064000 4066500 4069000   
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10 - Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Saylak-Camuzkışla Köyü/Mevkii, 4900,01 hektar alana 

sahip O36c2-O36c3-O37d1-O37d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238729 Erişim 

no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 267000 269000 270000 270000 275000 277000 

X (YUKARI) 4059000 4061000 4061000 4060000 4057000 4060000 

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

Y (SAĞA) 280000 278000 267000    

X (YUKARI) 4057000 4055000 4055000    

 

11 - Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, İncirli-Güntepe Köyü/Mevkii, 1998,61 hektar alana sahip 

O37d4-P37a1-P37a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3238759 Erişim no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 281000 280553 278000 278000 279829 279000 

X (YUKARI) 4033000 4033000 4038250 4045158 4044382 4043000 

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA 10. NOKTA 11. NOKTA 12. NOKTA 

Y (SAĞA) 279000 282995 282454    

X (YUKARI) 4039000 4030539 4030453    

 

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

Y (SAĞA) 283259 283500 284500 284250 285500 285000 

X (YUKARI) 4029963 4029000 4029000 4028000 4026000 4026000 

 7. NOKTA      

Y (SAĞA) 283128      

X (YUKARI) 4029274      

 

Pol 3 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 

Y (SAĞA) 282506 284000 284000 282500 282500 

X (YUKARI) 4025999 4026000 4024750 4024750 4025965 

 

12 - Hatay İli, Merkez İlçesi, Küçükdalyan Köyü/Mevkii, 368,99 hektar alana sahip 

P36d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3249050 Erişim no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 247000 247000 245000 245000 246053 

X (YUKARI) 4012345 4011000 4011000 4013000 4013000 

 

13 - Hatay İli, Hassa İlçesi, Söğüt Köyü/Mevkii, 4999,1 hektar alana sahip O36b3-O36c2-

O37a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 3245234 Erişim no’lu saha. 

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

Y (SAĞA) 274500 271000 274170 271363 271245 269671 

X (YUKARI) 4073000 4066000 4065999 4061756 4061772 4062104 

 7. NOKTA 8. NOKTA 9. NOKTA    

Y (SAĞA) 271892 277110 276746    

X (YUKARI) 4078614 4078219 4077490    
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ 
 

SIRA İLİ İLÇESİ KÖYÜ 

ERİŞİM 

NO 

RUH. 

ALANI 

(HEKTAR) 

MUHAMMMEN 

BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

1 HATAY KIRIKHAN İÇADA 3238734 4529.81 71,153.35 2,134.60 

2 HATAY KIRIKHAN BALDIRAN 3238735 4613.74 72,471.71 2,174.15 

3 HATAY MERKEZ GÜLOVA 3238736 4924.16 77,347.72 2,320.43 

4 HATAY KUMLU SAMANLI 3238737 3428.73 53,857.81 1,615.73 

5 HATAY KUMLU SUTEPE 3238738 4781.18 75,101.82 2,253.05 

6 HATAY KIRIKHAN REŞATLI 3238739 4147.71 65,151.40 1,954.54 

7 HATAY KIRIKHAN İNCİRLİ 3238742 4526.56 71,102.30 2,133.07 

8 
HATAY MERKEZ 

ALAHAN-MAŞIKLU- 

MADENBOYU 3238726 4984.86 78,301.18 2,349.04 

9 
HATAY HASSA 

MAZMANLI - MEHMET 

ALİ OBASI 3238728 4562.50 71,666.84 2,150.01 

10 
HATAY KIRIKHAN 

SAYLAK-

CAMUZKUŞLA 3238729 4900.01 76,968.38 2,309.05 

11 HATAY REYHANLI İNCİRLİ-GÜNTEPE 3238759 1998.61 31,393.77 941.81 

12 HATAY MERKEZ KÜÇÜKDALYAN 3249050 368.99 23,561.74 706.85 

13 HATAY HASSA SÖĞÜT 3245234 4999.10 78,524.86 2,355.75 
 
İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için; 
a) Gerçek Kişiler; 
1. Nüfus cüzdanı sureti (noter onaylı) 
2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi, 
3. Noterden onaylı imza beyannamesi 
4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte), 
6. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu, 
7. İhale dokümanının alındığına dair 200,00-TL'lik banka makbuzu 
b) Tüzel Kişiler; 
1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi, 
2.  Vergi Levhası (onaylı), 
3.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 
4.  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi., 
5.  Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri. 
6.  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu. 
7. İhale dokümanının alındığına dair 200,00-TL'lik banka makbuzu. 
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde 200,00 TL karşılığında Hatay İl Özel İdaresi İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. 
Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Hatay İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü’ne teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale 
saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İlan olunur. 2369/1-1 
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EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI  

KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden: 

Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu İşi, Eğitimde Fatih Projesi 

Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

1 - İhale Kayıt Numarası : 2013/42523  

2 - İdarenin : 

a) Adı : Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEB - YEĞİTEK)  

b) Adresi : Konya Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, 

ANKARA.  

c) Telefon Numarası : (0.312) 296 94 00  

d) Elektronik Posta Adresi : yegitek@meb.gov.tr  

e) İhale İlanının Görülebileceği  

    İnternet Adresi : http://www.meb.gov.tr 

f) İhale Dokümanının  

   Görülebileceği Adres : YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, Konya Yolu No: 21 

06500 Teknikokullar, ANKARA. 

f) İhale Dokümanının Bedeli : 10.000 TL (ON BİN TÜRK LİRASI) 

g) İhalenin Yapılacağı ve  

    İhale Saatine Kadar 

   Tekliflerin Verileceği Yer : Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Konya 

Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.  

h) İhale Tarihi ve Saati : 25.04.2013 - 14.30 

3 - İhale Konusu İşin; 

a. Niteliği, Türü ve Miktarı:  

Teknik şartnamede ayrıntısı yer alan ve 3 (üç) kısma ayrılmış olan 81 İldeki şartnamenin 

ekinde yer alan tablodaki Mesleki Eğitim Kurumu ile İlkokul ve Ortaokullara Yerel Alan Ağı 

Kurulumu İşidir. 

b. İşin Yapılacağı Yer :  

İdari şartname ekinde sunulan listelerdeki okullar. 

c. İhale konusu işe başlama ve bitiş tarihi:  

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. İhale dokümanı 

ekinde yer alan Ek-1 deki okullara ilişkin bölüm işe başlama itibaren 210 (iki yüz on) gün, Ek-2 

deki okullara ilişkin bölüm ise işe başlama tarihinden itibaren 540 (beş yüz kırk) gün içinde 

tamamlanacaktır. 

d. Teklif ve Sözleşme Türü:  

İstekliler, ihale dokümanında kendilerine verilmiş olan teklif mektubu standart formunda 

belirtildiği şekilde işin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, diğer kısmı için her bir iş 

kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat teklif olmak üzere karma teklif vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır. 
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e. Geçici Teminat Miktarı:  

Teklif edilen tutarın %1’inden aşağı olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda 

geçici teminat alınacaktır.  

f. Tekliflerin Geçerlik Süresi:  

Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) gün süre ile geçerli olacaktır. 

g. İhaleye Katılabilecekler: 

İhale tüm isteklilere açık olacak, yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacak ve İhaleye 

Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı 

oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. 

h. Alt Yükleniciler: 

İhale konusu işte alt yükleniciye izin verilecektir. Ancak, ihale konusu işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 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. İdari 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. Bu ilanın 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1. maddesinin (4.1.1) ve (4.1.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 

(4.1.7) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. İsteklinin ilk teklif ettiği bedelin % 10 undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden 

sonra düzenlenmiş olması zorunludur.  

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

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

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

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu ve 

bilançosunun gerekli görülen bölümlerini veya bu belgelere eşdeğer belgeleri sunmak zorundadır. 

Bu durumda; 

4.2.2.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem 

(bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen 

varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının) en az 0,75 olması,  

4.2.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, 

4.2.2.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması 

gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

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

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

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır. 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler 

yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya istenen kriterlerin sağlandığını 

gösteren bilanço bölümlerini gösteren belgeyi sunacaktır. 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, 

yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya bu kriterlerin sağlandığını göstermek 

üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma 

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunacaktır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıdaki (4.2.2.1), (4.2.2.2) ve (4.2.2.3) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması 

zorunludur. 
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4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

4.2.3.1. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

4.2.3.2. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

İsteklinin cirosunun ilk teklif ettiği bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden 

yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise ilk 

teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

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

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 

sunulur.  

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

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

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir.  

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

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

4.3. Meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgeleri; 

İsteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir 

sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerin tevsik 

etmeleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş iş 

deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.  

İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için; 

a) İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, 

b) İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk 

sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen, 

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilan tarihinden 

geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine 

ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, 

d) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilan tarihinden 

geriye doğru son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine 

ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında 

denetlenen veya yönetilen, 
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e) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde 

geçici kabulü yapılan, işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. 

4.3.2. İş deneyim belge tutarlarının;  

4.3.2.1. İsteklinin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde iş deneyimini gösteren 

ve yapım işleri ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında istekli tarafından ilk teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir.  

4.3.2.2. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, 

diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması 

zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı 

aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği 

iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki 

oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.  

4.3.2.3. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler 

hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke 

mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, isteklinin, ilgisine 

göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli 

ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir. 

4.3.2.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması 

zorunludur. 

4.3.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler 

4.3.3.1. Bu ihalede benzer iş; 

Ethernet Teknolojisi İşleri ve/veya xDSL Teknolojisi İşleri ve/veya LAN Şebeke 

Kurulumu ve/veya WAN Şebeke Kurulumu ve/veya Veri merkezi kurulumu ve/veya Bilgi 

Teknolojileri kurulumu işleri ve/veya Radyolink işleri ve/veya Fiber optik işleri ve/veya IP-MPLS 

işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Tekliflerin değerlendirilmesi 

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı sadece en düşük fiyat esas 

alınarak belirlenir.  

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. MEB Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü’ne doküman bedeli yatırılarak, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.  

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

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

da gönderilebilir. 

8 - Bu ihale kısmi teklife açık olup, işin bir kısmına teklif verilebileceği gibi tamamı için 

de teklif verilebilecektir.  2810/1-1 
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EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ  
ALIMI İHALESİ İLANI 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden: 

Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine 
Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (1) no.lu fıkrasının (c) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile 
Tablet Bilgisayar Seti satın alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

1 - İhale Kayıt Numarası : 2013/42524  
2 - İdarenin : 
a) Adı : Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEB - YEĞİTEK)  
b) Adresi  : Konya Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, 

ANKARA.  
c) Telefon Numarası  : (0.312) 296 94 00  
d) Elektronik Posta Adresi  : yegitek@meb.gov.tr  
e) İhale İlanının Görülebileceği  
    İnternet Adresi : http://www.meb.gov.tr 
f) İhale Dokümanının  
    Görülebileceği Adres : YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, Konya Yolu No: 21 

06500 Teknikokullar, ANKARA. 
f) İhale Dokümanının Bedeli  : 100.000 TL (YÜZ BİN TÜRK LİRASI) 
g) İhalenin Yapılacağı ve  
   İhale Saatine Kadar 
   Tekliflerin Verileceği Yer : Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Konya 
Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.  

h) İhale Tarihi ve Saati  : 29.04.2013 - 14.30 
3 - İhale Konusu Mal Alım İşinin;  
a. Niteliği, Türü ve Miktarı: Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet 

Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (1) no.lu fıkrasının (c) bendine 
göre Pazarlık Usulü ile Tablet Bilgisayar Seti alım işidir. İhalenin niteliğine ilişkin ayrıntılı 
bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnamelerden ulaşılabilir. İhale konusu Tablet Bilgisayar 
Seti Alımı iki ayrı LOT halinde toplamda 10.600.000 (On milyon altı yüz bin) adet üzerinden 
yapılacaktır. 

b. Teslim Yeri: İdari şartname ekinde sunulan listelerdeki adet kadar tablet bilgisayar seti, 
listelerde adları yer alan okulların adreslerine teslim edilecektir. 

c. İhale konusu işe başlama ve bitiş tarihi: İhale konusu işe, sözleşmenin imzalanmasını 
takip eden 5 iş günü içinde başlanacak ve işe başlama tarihinden itibaren 36 ay sonra sona 
erecektir. 

d. Teklif ve Sözleşme Türü: Teklifler birim fiyat teklif olarak verilecek ve sözleşme Birim 
Fiyat Esasına göre imzalanacaktır. 

e. Geçici Teminat Miktarı: Teklif edilen tutarın %1’inden aşağı olmamak üzere, 
isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır. (Fiyatı içeren teklifle birlikte 
sunulacaktır.) 

f. Tekliflerin Geçerlik Süresi: Teklifler ihale tarihinden itibaren 150 gün süre ile geçerli 
olacaktır. 

g. İhaleye Katılabilecekler: İhale tüm isteklilere açık olacak, yerli isteklilere fiyat avantajı 
uygulanmayacak ve ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. Birden fazla gerçek veya 
tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. 

h. Alt Yükleniciler: İhale konusu mal alımı işinde alt yükleniciye izin verilecektir. Ancak, 
ihale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası belgesi, 

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

ilgili meslek odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya 

imza sirküleri 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu 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. İdari 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, (fiyat içeren teklif ekinde 

sunulacaktır) 

4.1.5. Bu ilanın 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1. maddesinin (4.1.1) ve (4.1.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 

(4.1.7) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1 İsteklilerin 350.000.000-TL den (Üç yüz elli milyon Türk Lirasından) az olmamak 

üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 

mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

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

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 

tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu ve 

bilançosunun gerekli görülen bölümlerini veya bu belgelere eşdeğer belgeleri sunmak zorundadır. 

Bu durumda; 

4.2.2.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem 

(bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen 

varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının) en az 0,75 olması,  
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4.2.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, 

4.2.2.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması 

gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

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

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

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır. 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler 

yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya istenen kriterlerin sağlandığını 

gösteren bilanço bölümlerini gösteren belgeyi sunacaktır. 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, 

yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya bu kriterlerin sağlandığını göstermek 

üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma 

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunacaktır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıdaki (4.2.2.1), (4.2.2.2) ve (4.2.2.3) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması 

zorunludur. 

4.2.3 İş hacmini gösteren belgeler 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir. 

4.2.3.1 İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu, 

4.2.3.2 Mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal 

tutarını gösteren faturaları,  

Bu belgelerin aranan kriteri sağlayamaması durumunda, istekliler, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki ikinci yıla ait gelir tablosunu veya mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının parasal 

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla kadarki düzenlenmiş faturaları 

sunabilir. Bu takdirde, sunulan bu belgelerin toplam değeri dikkate alınarak yeterlilik kriteri 

aranılır. 

Mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını 

tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. 

Toplam ciro için hesaplamada; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, 

satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı esas 

alınacaktır. 

Mal satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal 

satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun 1.000.000.000.TL.’den (Bir milyar Türk Lirasından), mal satışlarının 

parasal tutarının ise 600.000.000.TL.’den (Altı yüz milyon Türk Lirasından) az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli 

kabul edilir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl sağlayamayan istekliler iki önceki 

yılın veya üç önceki yılın belgelerini de sunabilirler. İki önceki yılın belgelerinin sunulması 

halinde iki yılın veya üç önceki yılın belgelerinin sunulması halinde üç yılın ortalamalarının 

alınması suretiyle sunulan yılların ortalamaları üzerinden yeterlik değerlendirilmesi yapılır. 

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

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

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

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap 

dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.  

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

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığının 

ortağı olarak mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler 

4.3.1.1. İsteklilerin, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, yurt içinde veya yurt 

dışında kamu veya özel sektöre yapılan satışların ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıl 

toplamının 1.000.000.000- TL’den (Bir milyar TL) az olmadığını tevsik eden ihale konusu iş veya 

benzeri işlerdeki deneyimlerini gösteren belgeleri sunmaları zorunludur.  

4.3.1.2. İstekliler, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerini veya bu örneklerin noter, yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini iş deneyimini 

gösteren belgeler olarak teklifleriyle birlikte sunarlar.  

4.3.1.3. Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; o ülkenin resmi kurumları tarafından 

düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili 

makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren 

belgelerdir. Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Belgelerde; 

iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, işin niteliği, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 

gösterilmiş olması zorunludur.  

4.3.1.4. İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için; iş ortaklığında, pilot ortağın 

istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş 

deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının 

ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş 

ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak 

ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması 

koşulu aranmaz.  

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

4.3.2.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu belgelendirmesi 

gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan 

belge veya belgeleri sunabilir: 

i. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

ii. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

iii. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2.2. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı 

veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2.3. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

i. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

ii. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

iii. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

iv. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler, 
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v. Türkiye dışında üretim gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı 

olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler, 

İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir. İş 

ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3. İstekliler, 7 coğrafi bölgede servis istasyonları bulunduracaklarına dair 

taahhütnameyi teklifleri ile birlikte verecek, sözleşme imzalanmasını izleyen 1 (bir) ay içinde ise, 

kendilerine ait servis listesini veya noter tasdikli suretini veya anlaşmalı oldukları firmalara ait 7 

coğrafi bölgede bulunacak servis istasyonlarına ait servis listesini veya noter tasdikli suretini 

idareye verecektir. 

4.3.4. İstekliler, teklif ettikleri tablet bilgisayar ve şarj adaptörüne ait CE belgesini 

tabletlerin tesliminden önce vereceklerdir. 

4.3.5. Kalite ve standarda ilişkin belgeler 

4.3.5.1. İstekli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni teklifle beraber verecektir. 

Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 

Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 

tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması 

yeterlidir. 

4.3.5.2. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve servis ağı belgesi 

İstekli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik 

Belgesi” ile “Servis Ağı Belgesi” ni alacağına dair taahhütnameyi teklifle birlikte verecek, 

sözleşme imzalanmasını izleyen bir ay içinde ise, bu belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini 

idareye verecektir. İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına 

bakılmaksızın söz konusu belgeleri sağlayabilir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Bu ihalede benzer iş olarak; her türlü bilgisayar ve/veya çevre birimleri ve/veya elektronik 

devre imalatı ve/veya satışı ve/veya pazarlama ve/veya montajı işlerinin yapılmış olması kabul 

edilecektir. 

5 - Tekliflerin değerlendirilmesi 

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı sadece en düşük fiyat esas 

alınarak belirlenir.  

5.2. Alım konusu işin sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinden 

başlamak üzere paylaştırmaya esas olacak oran ve/veya miktarlar idari şartnamede 

düzenlenmiştir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. MEB Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü’ne doküman bedeli yatırılarak, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.  

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

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

da gönderilebilir. 

8 - Bu ihale kısmi teklife kapalı olup, işin tamamı için teklif verilecektir. 

 2811/1-1 
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KARIŞIM GAZI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/39861 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

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

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

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 25.300 m3 karışım gazı (%78 argon,%2 

oksijen,%20 karbondioksit) ihtiyaç durumuna göre partiler halinde satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.04.2013 - Saat : 14.45 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

18/04/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

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

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

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

tabi değildir. 2752/1-1 

—— • —— 

MADALYA KUTUSU VE PLAKET SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı Madalya Kutusu ve Plaket alımı işi, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3'ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA" 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilav.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 18.04.2013 günü saat 11:00'a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 18.04.2013 günü saat 14:30'da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 2754/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.512,39,-TL ile en çok 256.783,32,-TL arasında değişen; 

11.04.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 351,24,-TL, en 

çok 25.678,33,-TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Panelvan Kamyonet, Otobüs ve 

Römorktan oluşan 13 adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve 

Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 12/04/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

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

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) 

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 Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2785/1-1 

—— • —— 

MERSİN LİMAN SİLOSUNDAKİ GEMİ YÜKLEME/BOŞALTMA CİHAZI İÇİN 

TELESKOPİK YÜKLEME BORUSU VE DÖKÜŞ  

AĞZI ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale 29.04.2013 günü saat 14.30 da "TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi 

Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA" adresinde yapılacaktır. 

2 - İhale ile ilgili şartname, TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığında 

(ve www.tmo.gov.tr web sitesinden) görülebilir, 50.- TL bedel karşılığında aynı adresten temin 

edilebilir. 

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır. 

4 - Teklifler 29.04.2013 günü saat 14.00'e kadar Müdafaa Caddesi No: 18 06100 

Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir. 

5 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır. 2782/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

29/03/2013 tarihli 28602 sayılı Resmi Gazete’de; 16/03/2013 tarihinde saat 10:00-10:30-

11:00’da yapılacak 2013/35883-2013/35855-2013/35871 ihale kayıt nolu ilanların 6. Maddesi 

sehven “Bu ihalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihalelerde yerli istekliler lehine 

fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” Yazılmıştır. 

6. Maddenin doğrusu aşağıda yazılmıştır. 

“İhale, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır.” 

İlgililere duyurulur. 2805/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 4. Ünite kazanı 62,2 - 59,2 kotları 

arasında Tekrar Kızdırıcı 1 üst paketleri değişimi, 4. Ünite kazan + 51 m ve +46 m kotlarında 

bulunan Tekrar kızdırıcı 2 bölgesi giriş ve çıkış kolektörlerinin değişimi, Kazan yakıcı ağızlarında 

bulunan ekran borularının kaynak ile kısmi kaplanması, 1. Kızdırıcı paketleri alt ve üst panel 

kaynağı ve İşletmemizce verilecek olan 300 adet eko dirseği ve 300 adet tekrar kızdırıcı 

dirseğinin demontajı ve montajı işi 

İhale Kayıt Numarası :  2013/41528 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4. Ünite kazanı 62,2 - 59,2 kotları arasında Tekrar 

Kızdırıcı 1 üst paketleri değişimi, 4. Ünite kazan + 51 

m ve +46 m kotlarında bulunan Tekrar kızdırıcı 2 

bölgesi giriş ve çıkış kolektörlerinin değişimi, Kazan 

yakıcı ağızlarında bulunan ekran borularının kaynak 

ile kısmi kaplanması, 1. Kızdırıcı paketleri alt ve üst 

panel kaynağı ve İşletmemizce verilecek olan 300 adet 

eko dirseği ve 300 adet tekrar kızdırıcı dirseğinin 

demontajı ve montajı işi - Hizmet alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 60 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 10.04.2013, saat 14.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 10.04.2013 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 2802/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Ekonomik ömrünü doldurmuş toplam 77 (Yetmişyedi) adet hek-hurda araç, 4645 Sayılı 

Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında 8 adet 2013 model, 90 ps 

gücünde, 1.8 lt TDCI turbo dizel, yan kapıları çift sürgülü kayar kapılı, arka kelebek kilitli kapılı, 

klimalı, sürücü hava yastığı, radyo cd çalarlı, abs+ebd, yol bilgisayarlı, 220/1700 maksimum tork 

gücünde beyaz renkte Ford Connect K210S kombi tipi taşıt ile İdaremizin ihtiyacı olan ve idare 

tarafından hazırlanan mübadele şartnamesinin 3(b) maddesinde belirtilen özelliklere sahip 5 adet 

1.4 LT motor hacmine sahip, otomatik vites, 4 silindir, benzinli, alüminyum alaşım jantlı, ön ve 

arka camları elektrikli, radyo cd mp3 çalarlı, manuel klimalı, sürücü ve yolcu hava yastığı olan, 

abs+ebd+esp, immobilizerı olan, 465 lt bagaj hacmine sahip Hyundai accent blue 1.4 cvvt beyaz 

renkte taşıt ile İdare tarafından hazırlanan mübadele şartnamesinin 3 (c) maddesinde; 25 adet i5 

işlemcili, 3.00 ghz 6mb turbo vga 1155p, asus intel p8h61-m-lx h61 1333 vga 1155p (lpt+com 

port), kingston 4 gb 1333 mhz ddr3 cl9 pc ram kvr1333d4n9/4g, seagate 3,5 500gb 7200 rpm 16 

mb sata ııı pc hdd, ergotech 241p 350w peak atx kasa alüminyum piano black, a4 tech kb-2150d q 

usb gümüş/siyah klavye/mouse set, speed sp-ct01 3,5 all in one internal piano kart okuyucu, lg 

gh24ns95 24x dvd yazıcı siyah sata bulk, creative sbs-a35 1+1 2w rms siyah speaker) 

özelliklerinde bilgisayar kasası ile mübadele edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü-İkmal Şube Müdürlüğü 

Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler-ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 303 64 46 – Fax : 0 312 384 08 51 

c) Elektronik posta adresi  : ikmalsb@ankara.pol.tr 

2 - Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mübadele ile ilgili şartnamede belirtilen ekonomik 

ömrünü doldurmuş, hurda durumundaki toplam 77 

(Yetmişyedi) adet hek-hurda durumdaki aracın 

mübadelesi yapılacaktır. 

b) Teslim etme : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube 

Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliği Sahası, Bağdat 

Caddesi No: 120 Ostim-ANKARA adresinden teslim 

edilecektir. 

c) Teslim alma yeri : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü-Ulaştırma Şube 

Müdürlüğü İstanbul Yolu Üzeri, 06330 İskitler-

ANKARA 

d) Teslim etme tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve malzemeler, 

mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) takvim 

günü içinde teslim edilecektir. 

e) Teslim alma tarihi : Mübadelesi yapılan hek-hurda durumdaki araçların 

mübadele karşılığı olan araçlar ve malzemelerin teslim 

edildiği günü izleyen 15 takvim günü içerisinde 

yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması 

zorunludur. 

3 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara İl Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü 

İhale Salonu Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler-

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 18.04.2013 Perşembe günü Saat : 10.30 
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4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli 

b) Geçici Teminat Mektubu, 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, 

e) Mahkemeden alınmış Adli Sicil Kaydı, 

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır. 

6 - Mübadele dokümanı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü-İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma 

Büro Amirliği Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler-ANKARA adresinde görülebilir ve Ankara 

Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 18.04.2013 günü Saat : 10:30’a kadar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü-İkmal 

Şube Müdürlüğü İhale Salonu - Konya Yolu Üzeri 06330 İskitler-ANKARA adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

10 - 2/d Maddesinde belirtilen süre içerisinde malların teslim edilmemesi halinde 

sözleşme yapılacaktır. 

11 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ihale dosyasını satın aldıktan sonra ve ilan 

tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri 

arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Araç Sevk Büro Amirliği 

sahası Bağdat Caddesi No: 120 Ostim-ANKARA adresinden görülebilir. 

12 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2723/1-1 

—— • —— 
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 3.156,09 TL. ile en çok 66.044,47 TL. arasında değişen; 

10/04/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 316,00 TL., en 

çok 6.605,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minübüs, arzi taşıtı ve atv 

motorsikletten oluşan 33 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu 

No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 11/04/2013 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. 2747/1-1 
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MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından: 

Sıvı ve Gres Madeni Yağ alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 

dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2013/40004 

1. İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Adana Yolu Üzeri 9. Km. Şeker 

Sk. Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938 

c) Elektronik Posta Adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2. İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif cins ve miktarlarda 19.490 Kg. Sıvı ve 

Gres Madeni Yağ (Aşağıda gösterilmiştir.) 

b) Teslim Yeri  : Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim 

günü içinde tek partide teslim edilecektir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Ereğli Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve Saati  : 16.04.2013 - 14:00 

4. İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 

11. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 

 

No Ürün Adı Miktarı (Kg.) 

1 -  Türbin Yağı 46  360 

2 -  Türbin Yağı 68  720 

3 -  HYDRO OİL – HD 46       (16 Kg. Tenekelerde)  160 

4 -  HYDRO OİL- HD 46  5.220 

5 -  ATF 2  35 

6 -  Spesiyal SAE 30  1.440 
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No Ürün Adı Miktarı (Kg.) 

7 -  Üniversal Keban EP 85 W 140  1.110 

8 -  Sanayi Dişli Yağı M 320 GRAVİS  3.700 

9 -  Sanayi Dişli Yağı M 68 GRAVİS  185 

10 -  Kompresör Yağı 68  360 

11 -  Süper Gres MP-2               (16 Kg. Tenekelerde)  400 

12 -  Süper Gres EP-2                (16 Kg. Tenekelerde)  960 

13 -  Mobilith SHC 100             (16 Kg. Plastik kutularda)  160 

14 -  Hidrolik Yağı HD 46  4.500 

15 -  Dişli Kutusu Yağı 68 numara  180 

 Toplam Kg: 19.490 

 2789/1-1 

—— • —— 
ISI MERKEZLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz Isı Merkezlerinin Çalıştırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü 

ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 

45500  Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih   

ve Saati Süre 

1- 

Müessese Müdürlüğümüze ait (365 

takvim günü süreli yazın 46, kışın 

99 kişi ile) Isı Merkezlerinin 

Çalıştırılması hizmet alımı işi  

2013 - 31326 2013 - 496 
18.04.2013 - 

14:00 

365 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. 

No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. 

5. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin 

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

6. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

10. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 2699/1-1 
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12 KALEM YAĞIN TEMİNİ VE TESLİMİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 12 kalem yağın temini ve teslimi işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/39987 

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 Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 9000 Kg Mobil DTE Oil Medium, 2700 Kg Mobil DTE 

Excel 68 veya muadili, 900 Kg PO Lityum Bazlı Gres 

EP2 veya muadili, 2700 Kg PO M220 (Polialfelin 

Sentetik Bazlı) veya Muadili, 900 Kg PO Türbin Yağı 

32 veya muadili, 540 Kg Shell Omala 100 veya 

Muadili,180 Kg Shell Alvania RL-2 Gres veya muadili, 

720 Kg Orlen Oil Transol 220 veya muadili,1800 Kg 

Bechem Berulit GA800 veya muadili,180 Kg Mobil 

Rarus 427 veya muadili,5400 Kg Mobil DTE Oil Heavy 

Medium veya muadili,360 Kg Mobilect 44 veya 

muadili. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

c) Teslim Tarihi  : Malzemelerin teslim süresi sözleşme imzalanmasına 

müteakip 20 (yirmi) takvim günüdür.. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 29.04.2013  14:00 

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

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

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 29.04.2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2739/1-1 

————— 
İÇ İHTİYAÇ (BT) TRAFOSU (25/12,5 / 12,5 MVA) SATIN ALINACAKTIR 

Termik Santral İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan İÇ İHTİYAÇ (BT) TRAFOSU (25/12,5 / 

12,5 MVA) temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/ 40219 

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 
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2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İç İhtiyaç (BT) Trafosu (25/12,5 / 12,5 MVA) 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 180 (Yüzseksen) 

takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 02/05/2013  14:00 

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

50-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 02/05/2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2740/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 44.781,00 TL arasında değişen; 

08/04/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 

4.479,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 46 adet binek otomobil, kamyon, kapalı 

kasa kamyon, çekici, yat hurdası, motosiklet vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. 

No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 09.04.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

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

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2744/1-1 
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SONDAJ MAKİNASI VE YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: SONDAJ MAKİNASI VE YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/37103 

Dosya no  : 1322034 

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  : Sondaj makinası ve yedekleri ; 3 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesindeki, T.T.K. Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 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  : 11.04.2013 Perşembe 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, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

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

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

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

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.04.2013 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. 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

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. 2730/1-1 

————— 

DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR 

İşin Adı: Dalgıç pompa alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/38054 

Dosya no  : 1321451 

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  : 
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2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Dalgıç pompa 3 kalem (5 adet) 

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

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM 

AMBARIDIR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 1 kalemi 60, 2 kalemi 120 

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  : 15.04.2013 Pazartesi günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Pompalara ait performans eğrileri. 

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

(metan) gazlı ortam sertifikaları. 
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4.2.3. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar. 

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

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

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

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 15.04.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 2731/1-1 

————— 

TTK İHTİYACI OLARAK 200 ADET KÖMÜR TUTUCU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2013/37653 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372-259 47 94 - 84  

Fax: 0-372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kömür Tutucu 200 adet 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar teslim sürelerini tekliflerinde 

belirteceklerdir. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 16.04.2013 Salı – saat 15:00 

c) Dosya no : 1315022 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, 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) İhale İdari şartnamesinin 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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde 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 iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) İsteklilerin 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 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3.1. Firmalar kömür tutucu imalatı işinde kullanılacak olan her türlü malzeme için 

(TSE) Uygunluk Belgeleri (TSE standardı olanlar için) teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

4.3.2. İmalatçı firma kömür tutucu için teklifi ile beraber ISO 9001-2008 Kalite Yönetim 

Sistem Belgesi’ni verecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik 

değer ve erken teslim süresi esas alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6.1 - Kömür tutucu imalat hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl firma garantisi altında 

olacaktır. 
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7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 16.04.2013 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den 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 geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden 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 işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2733/1-1 

————— 

TTK İHTİYACI OLARAK (1 KALEM) NORMAL KALKER TAŞTOZU ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125      ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.372.259 47 94 - 259 47 97 

Fax: 0.372.253 12 73 - 251 19 00 
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c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi: Miktarı/Ton.: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Normal Kalker taştozu 575 

b) Teslim yeri : Siparişe müteakip normal kalker taş tozu Kozlu, 

Üzülmez ve Amasra Müesseselerinin ambarlarına 

teslim edilecektir. Firma malzemeyi sevk edeceği 

tarihi bir gün önceden teslimat yapılacak 

Müesseseye bildirecektir. 

Teslimat tarihini önceden bildirmeyen sevkiyatlarda 

kamyonların boşaltılması esnasında doğacak 

aksamalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 

Boşaltma firmaya ait olacaktır. Firma, bir hafta 

içinde aylık teslim miktarının en fazla bir vasıtalık 

kısmını teslim edebilecektir. Firmalar 1. Parti teslim 

süresi için alternatif teklifte bulunabilirler. 

c) Teslim tarihi : Sipariş miktarı ve teslim süresi sipariş tarihinden 

itibaren başlamak üzere partiler halinde teknik 

şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 22.04.2013   Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1312023 

d) İhale kayıt no : 2013/39322 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

7.1. 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, 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) İhale 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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

beyannamesi ile idari şartnamenin 15 inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif 

veremez. 

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin 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. 

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

kriterler 

Ambalajlama 30-35 Kg. olacaktır. Ambalaj kolay yırtılmayacak, taş tozunu dış kısmına 

bulaştırmayacak (jüt torba içinde naylon torba) ve çevre koşullarından etkilenmeyecek 

malzemeden yapılacaktır. Jüt torba içine geçirilen naylon torba kalın ve boyutları jüt torbadan en 

az 5 cm. büyük olacaktır. Firmalar teklifleriyle birlikte 1 adet torba numunesi vereceklerdir. 

Firmalar teklifleriyle birlikte Resmi Kurumdan aldıkları kimyasal analiz ve elek analiz raporlarını 

vereceklerdir. 

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.04.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - İdari şartnamemizin 58. maddesine istinaden Kısmi teklif verilemeyecektir. 

13 - Konsorsiyumlar ihale teklif veremez. 

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

maddeler uygulanır; 

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16 - 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. 2735/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 88 KALEM MUHTELİF RULMAN ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İhale kayıt numarası : 2013/39227 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 – 84 

Fax: 0-372.251 19 00 – 253 12 73 

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

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 88 kalem muhtelif rulman 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi No:125 TTK Makine ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 

İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar rulmanları 90 günde teslim edecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 29.04.2013 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1315024 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik 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, 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) İhale İdari şartnamesinin 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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde 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 iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
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j) İsteklilerin 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 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3 - Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve 

statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.4 - Rulmanların miktar toleransı %0 olacaktır. 

4.5 - Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribütörü veya temsilcisi 

olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 29.04.2013 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den 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 geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 
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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 işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2737/1-1 

————— 

TTK İHTİYACI OLARAK EMNİYETLİ DÖKÜMCÜ VE KAYNAKÇI BOTU, EMNİYETLİ 

ELEKTRİKÇİ BOTU, YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI VE EMNİYETLİ 

AYAKKABI ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

İhale kayıt no : 2013-39616 

1 - İdarenin : 

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  : Emniyetli Ayakkabı 1629 çift Yüksek gerilim elektrikçi 

ayakkabısı:329 çift Emniyetli Dökümcü kaynakçı 

botu:85 çift Emniyetli Elektrikçi botu:65 çift 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün 

de teslim edilecektir 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 25/04/2013 – 15:00 

c) Dosya no : 1332204 

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, 
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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) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik 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 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin 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 

4.2.1 - Firmalar ayakkabı ve botlar için birer çift numune vereceklerdir. 

4.2.2 - Teknik şartnamede istenen CE uygunluk belgeleri ile TSE uygunluk belgesi veya 

EN Uygunluk belgesi 

5 - İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Her bir iş 

kalemi için kısmi teklif Kabul edilecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

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

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 25.04.2013, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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 hükümleri uygulanır. 

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 2738/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Karahallı-Karabedirler-Çokaklı sınırları içerisinde kalan 4953.62 Hektar’lık 

Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli : UŞAK 

İlçesi : Karahallı 

Mahalle/Köyü : --- 

Yüzölçümü  : 4953,62 Hektar 

Mevkii  : Karabedirler-Çokaklı 

İhale Taban Bedeli  : 74.304,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.229,12-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:55 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y)  723785 726535 734500 732535 724570 

Yukarı (X) 4250520 4251895 4246290 4242850 4246685 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/1/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Banaz-Kaylı Köyü sınırları içerisinde kalan 4889.67 Hektar’lık Jeotermal Kaynak 

alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. 

bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Banaz 

Mahalle/Köyü  : Kaylı Köyü 

Yüzölçümü  : 4889.67 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 122.242,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 3.667,00-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:50 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  743150 747800 751850 741850 

Yukarı (X) 4287525 4288400 4281765 4281085 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/2/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Banaz-Hallaçlar Köyü sınırları içerisinde kalan 4863.5 Hektar’lık Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  :  Banaz 

Mahalle/Köyü  : Hallaçlar Köyü 

Yüzölçümü  : 4863.5 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 72.952,50-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.188,58-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:40 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Sağa (Y)  743900 745850 756000 756100 748200 746100 

Yukarı (X) 4302600 4304100 4306400 4302750 4300100 4298800 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/3/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Merkez -Mesudiye Köyü sınırları içerisinde kalan 4950.0 Hektar’lık Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Merkez 

Mahalle/Köyü  : Mesudiye Köyü 

Yüzölçümü  : 4950.0 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 74.250,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.227,50-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:30 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 717000 723500 722500 711000 

Yukarı (X) 4288500 4288500 4283000 4283000 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği. 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/4/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Banaz-Karacahisar Köyü sınırları içerisinde kalan 4837.77 Hektar’lık Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Banaz 

Mahalle/Köyü  : Karacahisar Köyü 

Yüzölçümü  : 4837.77 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 96.755,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.902,26-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:45 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA  2.NOKTA  3.NOKTA  4.NOKTA  

Sağa (Y)  722200 728220 723810 720240 

Yukarı (X) 4300335 4298655 4289905 4290255 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE.  

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar  

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)  

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/5/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Karahallı-Karayakuplu Köyü sınırları içerisinde kalan 4886.35 Hektar’lık 

Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Karahallı 

Mahalle/Köyü  : Karayakuplu Köyü 

Yüzölçümü  : 4886.35 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 73.295,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.198,85-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 15:00 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  716210 724765 723490 712275 

Yukarı (X) 4258485 4257600 4253470 4252780 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE.  

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar  

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)  

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/6/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Merkez-Karğılar-Hamamdere mevkii sınırları içerisinde kalan 4800.0 Hektar’lık 

Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Merkez 

Mahalle/Köyü  : - 

Yüzölçümü  : 4800.0 Hektar 

Mevkii  : Karğılar-Hamamdere 

Muhammen Bedeli  : 120.000,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 3.600,00-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:25 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  665500 673500 674500 666000 

Yukarı (X) 4279500 4279500 4274500 4273000 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/7/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Ulubey-Höyüktepe Köyü sınırları içerisinde kalan 4695.96 Hektar’lık Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Ulubey 

Mahalle/Köyü  : Höyüktepe Köyü 

Yüzölçümü  : 4695.96 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 70.439,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.113,17-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 15:25 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  700475 702640 698015 692855 

Yukarı (X) 4255190 4248405 4245060 4246290 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/8/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Merkez Delihasan Damları- Çakallar Köyü sınırları içerisinde kalan 4386.8 

Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Merkez 

Mahalle/Köyü  : Delihasan Damları-Çakallar Köyü 

Yüzölçümü  : 4386.8 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 65.802,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 1.974,06-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:10 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Sağa (Y)  659000 658117 661590 664145 6663655 659000 

Yukarı (X) 4277000 4277000 4286480 4278885 4274650 4273862 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/9/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Karahallı-Merkez sınırları içerisinde kalan 4938.96 Hektar’lık Jeotermal Kaynak 

alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. 

bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Karahallı 

Mahalle/Köyü  : Merkez 

Yüzölçümü  : 4938.96 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 69.145,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.074,35-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 15:05 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  721130 730865 728700 720930 

Yukarı (X) 4244420 4242945 4236950 4239700 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE.  

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar  

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)  

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/10/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Ulubey-Büyükkayalı-İshaklar Köyü sınırları içerisinde kalan 4946.24 Hektar’lık 

Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Ulubey 

Mahalle/Köyü  : Büyükkayalı-İshaklar Köyü 

Yüzölçümü  : 4946.24 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 98.925,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.967,75-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 15:20 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  708440 711640 697425 697280 

Yukarı (X) 4252090 4251945 4234980 4238620 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/11/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Merkez İlyaslı-Kırantarla sınırları içerisinde kalan 4593.0 Hektar’lık Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Merkez 

Mahalle/Köyü  : İlyaslı 

Yüzölçümü  : 4593.0 Hektar 

Mevkii  : Kırantarla 

Muhammen Bedeli  : 68.895,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.066,85-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:15 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  686000 690600 686600 682000 

Yukarı (X) 4283200 4282400 4273000 4275500 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE.  

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar  

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)  

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/12/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Merkez-Karaköse-Çamrak Köyü sınırları içerisinde kalan 4731.44 Hektar’lık 

Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Merkez 

Mahalle/Köyü  : Karaköse-Çamrak Köyü 

Yüzölçümü  : 4731.44 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 70.972,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.129,16-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:20 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  684550 689170 684550 679650 

Yukarı (X) 4295020 4296560 4285080 4286060 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE.  

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar  

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)  

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/13/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Merkez-Akçakmaklar Köyü sınırları içerisinde kalan 4644.0 Hektar’lık Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Merkez 

Mahalle/Köyü  : Akçakmaklar Köyü 

Yüzölçümü  : 4644.0 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 92.880,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.786,40-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:00 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  676000 683000 677300 673980 

Yukarı (X) 4295000 4295000 4286000 4286000 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE.  

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar  

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)  

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/14/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Merkez- Bakocak Köyü-Tepe mevkii sınırları içerisinde kalan 4376.41 Hektar’lık 

Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Merkez 

Mahalle/Köyü  : Bakocak Köyü 

Yüzölçümü  : 4376.41 Hektar 

Mevkii  : Tepe Mevkii 

Muhammen Bedeli  : 87.528,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.625,84-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:05 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Sağa (Y)  680000 679881 680007 678020 677895 675000 

Yukarı (X) 4281000 4281000 4281593 4281768 4281000 4281000 

 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 

Sağa(Y) 675000 672000 672700 685100 683000 680000 

Yukarı(X) 4280517 4280600 4285250 4283600 4280300 4280380 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/15/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Ulubey-Köseler Köyü sınırları içerisinde kalan 4787.97 Hektar’lık Jeotermal 

Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Ulubey 

Mahalle/Köyü  : Köseler Köyü 

Yüzölçümü  : 4787.97 Hektar 

Mevkii  : -----  

Muhammen Bedeli  : 71.820,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.154,60-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 15:15 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  720440 728600 726045 716995 

Yukarı (X) 4265170 4263500 4258780 4259500 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE.  

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar  

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)  

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/16/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Sivaslı-Budaklar- Yayalar Köyü sınırları içerisinde kalan 4828.8 Hektar’lık 

Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. 

Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli  : UŞAK 

İlçesi  : Sivaslı 

Mahalle/Köyü  : Budaklar-Yayalar Köyü 

Yüzölçümü  : 4828.8 Hektar 

Mevkii  : ----- 

Muhammen Bedeli  : 72.432,00-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3  : 2.172,96-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 15:10 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  720440 728600 726045 716995 

Yukarı (X) 4265170 4263500 4258780 4259500 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE.  

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha  

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,  

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar  

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)  

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/17/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

İlimiz Banaz-Çamsu Köyü sınırları içerisinde kalan 4946.06 Hektar’lık Jeotermal Kaynak 

alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. 

bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

İli : UŞAK 

İlçesi : Banaz 

Mahalle/Köyü : Çamsu Köyü 

Yüzölçümü : 4946.06 Hektar 

Mevkii : ----- 

Muhammen Bedeli : 74.190,90-TL 

Geçici Teminat Miktarı %3 : 2.225,70-TL 

İhale Tarihi  : 07/05/2013 

İhale Saati  : 14:35 

İhale Yeri  : Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu 

(ÖZMERKEZ) 

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatı Süresi  : 3 (Üç) yıl 

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları 

P1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y)  0722060 0735850 0735780 0722130 

Yukarı (X) 4305375 4300475 4296695 4301945 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ; 

1. Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt 

örneği 

2. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

3. Onaylı İmza Sirküleri 

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir 

BELGE. 

6. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini 

Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 

7. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 

8. Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı 

9. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, 

vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ, 

10. İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu 

şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar 

11. İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka 

teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin 

geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.) 

12. İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yapılacaktır. 

İlan olunur. 2771/18/1-1 



3 Nisan 2013 – Sayı : 28607 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden : 

 Gündoğdu/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hamidiye Mah. 53800 Gündoğdu/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2013 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar 

Gündoğdu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu – Hamidiye Mah. 53800 Gündoğdu/RİZE adresinde 

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

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

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

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2538/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Encümeninin 24.01.2013 tarih 39 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.03.2013 tarih 594 sayılı kararı ile onaylanan, Saray 

Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 98075/1,2,3,4,5 ile 98076/1,2,3,4,5,6,7,8 ada/parsellerini 

kapsayan 90004/20 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca 30 

gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

Pursaklar Belediye Encümeninin 24.01.2013 tarih 43 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.03.2013 tarih 707 sayılı kararı ile onaylanan, Saray 

Mahallesi 2. Etap kapsamında bulunan 98160/1,2,3,4 nolu ada/parsellerini kapsayan 90004/22 

nolu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle 

Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2725/1-1 

—— • —— 
Bursa Valiliğinden: 

Karar No : 113 

Karar Tarihi : 05/09/2012 

Müşteki : Sami Özmen 

Sanık : Ertan Aksu Polis Memuru 

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 05/09/2012 gün ve 113 sayılı Soruşturma İzni 

Verilmemesine” ilişkin kararımız müştekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine tebliğ 

edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince müştekiye ilanen tebliğ olunur. 

 2751/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

2013 YILI 1.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 

15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine 

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip ve tabip kadrolarına yerleştirme işlemleri 30 Nisan 

2013 Salı günü ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile 

yapılacaktır. 

A - GENEL ESASLAR 

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2 - Bu Kuraya Başvurabilecekler 

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle (30 Nisan 

2013 Salı) Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler, 

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 

değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler başvurabileceklerdir. 

3 - Bu kuraya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar başvuramayacaklardır. 

Bu durumda olup başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven 

kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve/veya atamaları iptal edilecektir. 

4 - Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

5 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişkilerini kesmeleri 

gerekmektedir. 

6 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura 

son başvuru tarihi (15 Nisan 2013 Pazartesi) itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış 

olanların başvuruları kabul edilecektir. 

7 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının 

tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır. 

8 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen 

şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven başvuruları kabul edilip kura 

ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir. 

9 - Kurada yerleşenlerin kura tarihi (30 Nisan 2013 Salı) itibari ile bir yıl süreyle açıktan 

atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir. 

10 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadroları dışında bir kadroya yerleşenler 

atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir. 
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B) KURA TAKVİMİ 

1 - Kura başvuruları PBS üzerinden 05 Nisan 2013 Cuma günü başlayıp, 15 Nisan 2013 

Pazartesi günü saat 18:00’ da sona erecektir. 

2 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere 

onaylatarak (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir), en geç 18 

Nisan 2013 Perşembe günü saat 18:00’ a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak 

şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim 

edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. 

Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden 

teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru 

sahibine aittir. 

3 - İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 30 Nisan 2013 Salı günü noter tarafından 

bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati (http://yonetim.sb.gov.tr) internet 

adresinde ilan edilecek olup, sonuçlar aynı gün internet üzerinden yayımlanacaktır. 

C) İSTENEN BELGELER 

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri ; 

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, 

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır), 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe, 

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, 

f) Mal bildirim formu, 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar için kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişkilerinin 

kesildiğine dair belgeyi dilekçeleriyle birlikte en geç 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 18:00’ a 

kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa 

Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile 

gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya 

noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecek, aksi takdirde evrak teslim 

alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık 

Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

 

2013 YILI 1.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURA TAKVİMİ 

(EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 
05 Nisan 2013 Cuma 

P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması 
15 Nisan 2013 Pazartesi 

2 18 Nisan 2013 Perşembe Başvuru evrakları son geliş tarihi Saat: 18:00 

3 30 Nisan 2013 Salı KURA TARİHİ 

4 15 Mayıs 2013 Çarşamba Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi saat: 18:00 

 2787/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 

DUYURU 

Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve 

adedi belirtilen kadrolara yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre naklen (Kurum içi) “Din 

İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” alınacaktır. 

I. Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf, Derece ve Adedine Göre 

Dağılımı 

 

ATAMA YAPILACAK KADROLARIN 

Bulunduğu Yer Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi 

Merkez Teşkilatı 
Din İşleri Yüksek Kurulu 

Uzman Yardımcısı 
G.İ.H. 1-9 20 

   TOPLAM 20 

 

II. Başvuru Şartları 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine 

göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, 

3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak, 

4. En az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 

5. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak 

nitelik şartını taşımak, 

6. Sınavın yapılacağı 12.05.2013 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

Halen Başkanlığımız teşkilatında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak 

çalışanlar bu sınava katılamazlar. 

Uzman Yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar bir daha bu sınava 

katılamazlar. 

III. Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar 

A - Başvuru İşlemleri 

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylardan sınava başvuracaklar, 04.04.2013-18.04.2013 

tarihleri mesai günlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl 

Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, 

yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini 

yapabilecektir. 

2. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, Başkanlığımız İKYS programı üzerinden 

müracaat işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi 

yapılmayacaktır. 

3. İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra, İl müftülüklerindeki İKYS il 

yöneticileri “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge sınav giriş 

belgesi yerine geçmez. 

4. İl Müftülükleri tarafından yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır. 

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar 

ile 18.04.2013 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

B - Sınav İşlemleri 

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, önce yazılı sonra sözlü 

olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 

2. Yazılı ve sözlü sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma sınavı 

nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanacaktır. 

3. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) 

puan almak gerekmektedir. 
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4. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezinde/merkezlerinde yazılı ve sözlü 

sınava alınacaklardır. 

5.  Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde 

sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir 

şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 

6.  Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar sınavda 

“başarısız” sayılacaktır. 

7. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki 

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır. 

8. Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme 

işlemlerini, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız İKYS programındaki 

(https://ikys.diyanet.gov.tr) “Sınav” menüsünde yer alan “Sınav İşlemlerim” sekmesinden 

öğrenebileceklerdir. Kullanıcı hesabı bulunmayan personel ise, sayfada yer alan “Yeni Kullanıcı 

Hesabı Oluştur” sekmesindeki bilgiler doğrultusunda kullanıcı hesabı oluşturacaktır. 

I. Yazılı Sınav 

1. Sınavın yazılı aşaması, Başkanlığımız (www.diyanet.gov.tr) internet adresinde ve aynı 

sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek sınav 

merkezinde/merkezlerinde 12.05.2013 tarihinde yapılacaktır. 

2. Adaylar yazılı sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu 

kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

II. Sözlü Sınav 

1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yerleri, yazılı sınav 

sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından 

Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. 

2. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu 

kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve sınav başvurusu esnasında 

ibraz ettiği belgeleri yanlarında bulunduracaklardır. 

C - Atama İşlemleri 

1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına 

göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 

2. Puanların eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik 

verilecektir. 

3. İlan edilen kadrolar için yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması 

halinde bu kadrolara puan başarı sırasına göre yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir. 

4. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın 

müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. 

D - Diğer Hususlar 

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi 

görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar, hiçbir hak talebinde 

bulunamayacaklardır. 

2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan 

sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez. 

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Bunun 

dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama 

sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep 

edebilecektir. 

5. Adayların sınava ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem 

yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Sistemleri Eğitim ve 

Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 
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6. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, her bir sınav sonucunun ilan 

edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, 

Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya 

bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak 

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, 

adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate 

alınmayacaktır. 

7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Din İşleri Yüksek 

Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

IV. Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi, 

2.  Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa 

YÖK’ten alınacak denklik belgesi), 

3.  Görevini yapmaya sağlıkla ilgili engel bir durumu olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı 

bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı, 

4.  Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 

5.  Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi. 

NOT: 

1. Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki 

İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları 

kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, yetkili memurlar tarafından kontrol 

edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 

2. Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” sözlü sınav esnasında sınav komisyonuna 

ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. 

V. Sınav Konuları 

a)  Yazılı Sınav Konuları 

1.  Kur'an-ı Kerim, (20 puan) 

2.  Arapça, (20 puan) 

3.  Fıkıh, (10 puan) 

4. Tefsir, (10 puan) 

5. Hadis, (10 puan) 

6.  Akaid-Kelam (10 puan) 

7.  Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı. (20 puan) 

b) Sözlü Sınav Konuları 

1.  Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konuları ve Başkanlığın hizmet alanlarıyla 

ilgili bilgi düzeyi, (50 puan) 

Adayların; 

2.  Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) 

3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) 

4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 

5. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan) 

6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan) 

VI. İletişim 

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel 

Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 

Çankaya/ANKARA 

e-mail : persis@diyanet.gov.tr 

Telefon : (0312) 295 70 00 

İlgililere duyurulur. 2729/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici 

olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1708 dosya nolu SEKSENLER Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1609 dosya nolu KERNEK Yapı Denetim Ltd. Şti., Konya ilinde 

faaliyet gösteren 1535 dosya nolu FER-KON Yapı Denetim Ltd. Şti., Gaziantep ilinde faaliyet 

gösteren 891 dosya nolu GÜZEL NİZİP Yapı Denetim Ltd. Şti., İstanbul ilinde faaliyet gösteren 

783 dosya nolu A TASARIM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 521 dosya nolu MARMARA TEKNİK 

Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 418 dosya nolu GAZİ Yapı Denetimi Ltd. Şti.’lerine ait 

Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarih ve 2619 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 2761/1-1 

————— 

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, 

Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel 

üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL 

(Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada 

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 22.02.2013 tarihli ve E.2012/872-K.2013/256 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil 

No:15533) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.03.2013 tarih ve 2492 sayılı 

Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2762/1/1-1 

————— 

İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki 

531528 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortaklarından Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal 

GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. 

İdare Mahkemesi’nin 14.02.2013 tarihli ve E.2012/1532-K.2013/190 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 22.03.2012 tarihli ve 28241 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.03.2013 tarih ve 2486 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2762/2/1-1 

————— 

Kayseri İli, Kocasinan Belediyesi, 4254 ada, 9 parsel üzerindeki 676321 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Hançer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

İnşaat Mühendisi Hasan GÖKALP (Denetçi No:16814, Oda Sicil No:25704) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 17.01.2013 tarihli ve 

E.2012/1526 sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararına karşı davacı tarafça 

itiraz edilmiş olup; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un 13.02.2013 tarih ve YD İtiraz No: 

2013/877 sayılı kararı ile “itirazın kabulüne, dava konusu işlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje 

ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan GÖKALP (Denetçi No:16814, Oda Sicil 
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No:25704) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 19.03.2013 tarih ve 

2485 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2762/3/1-1 

————— 

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 

nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 28.12.2012 tarihli ve 

E.2011/2657-K.2012/3033 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 

tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.03.2013 tarih ve 2215 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2762/4/1-1 

————— 

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim 

faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 13657 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına 

kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin, aynı 

Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer 

alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve 

izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede 

ilan edilen “Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin 

Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” in 5. 

maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 597 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2600 sayılı Oluru ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2763/1/1-1 

————— 

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 25.06.2012 tarihli 28332 sayılı, 13.10.2012 tarihli 28440 sayılı ve 

16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak 

durdurulan 15041/21018 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1136 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Dadaş Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim 

faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç 

defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi 

Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 

“Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin 

Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” in 5. 

maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 1136 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2601 sayılı Oluru ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2763/2/1-1 

————— 

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 05.01.2011 tarihli 27806 sayılı, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi 

Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 540509/488091 Ticaret Sicil 

No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıktaş Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” 

başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 
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faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazetede ilan edilen “Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, 

Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına 

Dair Tebliğ” in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek 424 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2602 

sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2763/3/1-1 

————— 

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 09.02.2013 tarihli 28554 sayılı, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi 

Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 8525 Ticaret Sicil No ile 

Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapı güçler 

Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin 

iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun 

denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 

tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen “Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin 

Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul 

ve Esaslarına Dair Tebliğ” in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen 

sona erdirilerek 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 

2603 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2763/4/1-1 

————— 

Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine 

getirmediğinden dolayı, 01.11.2012 tarihli 28454 sayılı, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi 

Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 8038 Ticaret Sicil No ile 

Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 242 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sigma Yapı 

Denetim Ltd.Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” 

başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazetede ilan edilen “Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, 

Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına 

Dair Tebliğ” in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek 242 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2604 

sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2763/5/1-1 

————— 

Form Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1271 Ada, 7 Parsel üzerindeki 639416 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) 

fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil 

No:14004), Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:525, Oda Sicil No:13427), sorumlu denetim elemanları Mustafa AKIN (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) ve Recep GÖZE’nin (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68831) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 
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maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan 

ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2605 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/6/1-1 

————— 

Form Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 573 Ada, 57 Parsel üzerindeki 646258 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) fıkrası ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver ENERGİN 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004) ve Ahmet 

ALTINTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil 

No:13427) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2606 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/7/1-1 

————— 

Şena-2 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 46 pafta, 704 ada, 188 parsel üzerindeki 267470 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2445 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 

Odasına kayıtlı 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Fikret KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:12402, Oda Sicil No:11828), Ali HAZAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:13906, Oda Sicil No:38956), Süleyman KÜÇÜKKIRCA (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9003, Oda Sicil No:18731), Zafer ÇAKMAK 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53980), Mustafa KILIÇ (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47692) ve Emin BÖLÜKBAŞI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:71356) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) 

yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici 

olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin 

Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 

2607 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/8/1-1 

————— 

Form Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeni Mahalle, 355 Ada, 775 Parsel üzerindeki 611251 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver 

ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004), 

Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil 
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No:13427), sorumlu denetim elemanları Mustafa AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) ve Şendoğan ERBAĞ’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı 

Kontrol Elemanı, T.C.NO:61396411832) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

21.03.2013 tarihli ve 2608 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/9/1-1 

————— 

Simya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Manisa İli, Soma İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 28-26NB pafta, 797 ada, 164 parsel  

üzerindeki 688698 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c), (d), (g) ve (ı) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 

4. fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (l) bentleri ve 6. maddesinin 3., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5286 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 

1005 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Simya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Hasan KUDAYYILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 18427, Oda Sicil No: 47262), Zeynel PINAR (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 15991) 

sorumlu denetim elemanları Salih TUNÇKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:9484, Oda Sicil No: 6896), Hüseyin ÇELİK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 7778, Oda Sicil No: 33071), İhsan Sabri ÖZDEMİR ( Makine Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15143, Oda Sicil No: 15876), Özcan ÖZCAN 

(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8761, Oda Sicil No: 6103) ve 

Mehmet Ali MOTUR’un  (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14686) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma 

kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2609 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/10/1-1 

————— 

Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Paşabayır Mahallesi, 20 pafta, 1215 ada, 670 parsel 

üzerindeki 225545 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.  ve 6. 

maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13657 Ticaret Sicil No ile 

Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY (Şirket Müdürü, Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil No:21428), sorumlu 

denetim elemanları Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9912, 

Oda Sicil No:1899), Cemal SEÇKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:358, 

Oda Sicil No:18182) ve Tamer KANBER’in (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil 

No:38807) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2610 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay beldesi, 1055 ada, 55 parsel üzerindeki 648645 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.  ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 5255-5810 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 192 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Adnan KAV (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6689, 

Oda Sicil No:31925), Mustafa Selçuk ÜNER (Şirket Müdürü, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:60983), sorumlu denetim elemanları İbrahim ALTUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1298, Oda Sicil No:17001), Ömer Suat MENALİ (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:10566, Oda Sicil No:3105), Zafer GENÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:3498, Oda Sicil No:26621), Sümer Yılmaz KIZILTUĞ (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16121, Oda Sicil No:5356), Sadık 

SİRKEOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11677, Oda Sicil 

No:2563), Büşra Öykü KILIÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37795), Fikret HAKAN 

(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:21322) ve Mustafa BEKTAŞ’ın (Yardımcı 

Kontrol Elemanı, Elektrik Teknikeri, T.C.NO.:17500548864) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi 

Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2611 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/12/1-1 

————— 

BDB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay beldesi, 21.N.II pafta, 1043 ada, 7 parsel üzerindeki 

548421 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.  ve 6. maddelerinde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5255-5810 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına 

kayıtlı 192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Adnan KAV (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:6689, Oda Sicil No:31925), Mustafa Selçuk ÜNER (Şirket Müdürü, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:60983), sorumlu denetim elemanları İbrahim ALTUN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:1298, Oda Sicil No:17001), Ömer KUZU (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:2931, Oda Sicil No:31407), İsmail ÇETİNKAYA (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59732) ve Mehmet Hayri ERİTİR’in (Mimar, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No:23954) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 

ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 

iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2612 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/13/1-1 

————— 

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesindeki 

hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 413318 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına 

kayıtlı 141 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CMC Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, 

durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 
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tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2613 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/14/1-1 

————— 

Zeki Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 38 pafta, 1479 parsel üzerindeki 33832 ve 76741 YİBF nolu 

(yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11364/19004 Ticaret Sicil No ile 

Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 118 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zeki Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Songül BIÇKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1720, Oda Sicil No: 8578), Nuri ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:5670, Oda Sicil No: 16731), Gazanfer KARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 58086) ve Hüseyin YILMAZCAN’ın  (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 13605) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 

tarihli ve 2614 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/15/1-1 

————— 

Gazikent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 151/152 pafta, 2220 ada, 752 parsel 

üzerindeki 648053 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 32618 Ticaret 

Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 912 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Gazikent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Nihat TANYOL (Şirket 

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61972), Ahmet Tamer ÖZTEKİN 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5381, Oda Sicil No: 37200), 

sorumlu denetim elemanları Can ŞENKURT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:16103, Oda Sicil No: 11115), İbrahim Halil EREN (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15675, Oda Sicil No: 37765), Nurten ATILGAN (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18122, Oda Sicil No: 21734), Selçuk GÖKÇEK (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14495, Oda Sicil No: 28213) ve Kazım CAN’ın 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan 

ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2615 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/16/1-1 

————— 

Işıktaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21K-4B pafta, 3170 ada, 1 parsel 

üzerindeki 143008 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

540509/488091 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah Erdem 

UĞURLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62949), sorumlu denetim 

elemanları Şefik GÜRSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6569, 

Oda Sicil No: 7015), Figen ALGÜN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
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No: 7831, Oda Sicil No: 22142), Sait EDİBALİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 4126, Oda Sicil No: 15654), Öner TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 7828, Oda Sicil No: 3741), Mehmet Enver ERBAĞCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 5797, Oda Sicil No: 17667), Burak ÖZGEN (Elektrik Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 32300) ve Gülşen İKİBUDAK’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 65085) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 

ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 

iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.03.2013 tarihli ve 2616 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 2763/17/1-1 

—— • —— 

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden: 

ANADOLU HARİKALAR DİYARI MASKOT TASARIM YARIŞMASI  

SONUÇLANMASI HAKKINDA İLAN 

“Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması Raportörlüğü’nden 30 Adet 

Şartname satın alınmış, yarışmanın öneri teslim süresi içinde 52 adet öneri teslim edilmiştir. 

“Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması Yarışması için Yarışması’nın jüri 

değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere  tüm asli, danışman, yedek üyeleri ve raportörleri 

eksiksiz olarak 18.03.2013 tarih, saat 13:00’ da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre 

Merkezinde toplanmıştır. Jüri Başkanı Dr. Mimar Salih MEMECAN ”Mimarlık Peyzaj Mimarlığı 

Mühendislik Kentsel Öneri Önerileri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 

Yarışmaları Yönetmeliğinden madde 20 “Asli Jüri Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları”nı, 

madde 21 “Yedek Jüri Üyelerinin Görev Sorumlulukları’nı, madde 23 “Jüri Danışman Üyelerinin 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları’nı ve madde 29 “Jüri Değerlendirme Çalışmaları”nı okuyarak 

hatırlatmıştır. Jüri üyeleri yarışmaya katılan önerileri daha önce görmediklerine dair teminat 

vermişlerdir. 

Jüri heyeti, 18.03.2013 tarih saat 13:00’ da başlayan bireysel çalışmalar saat 13:45 kadar 

devam etmiştir. Saat 14:00. da birinci (1.) elemeye geçilmiştir. Değerlendirmeye alınan 52 

öneriden, 38 öneri oy birliği ile elenmiştir. 

Jüri heyetinin 18.03.2013 tarih saat: 15:00 başlayan 2. eleme çalışmaları saat 16:15’ e 

kadar devam etmiştir. Aşağıda belirtilen değerlendirme ve oylama bağlamında 14 adet öneriden 

aşağıda sıra numaraları belirtilen 10 öneri elenmiş ve 4 adet öneri ödüle layık görülmüştür. 

Aşağıda sıra numaraları verilen öneriler mansiyon ve ödül almaya hak kazanmışlardır. Ödül alan 

projelerin kimlik zarfları açılarak yarışmacıların isimleri tutanağa aktarılmıştır. 

 

ASLI İLE KEREM HEYKELİ; SERBEST, ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASI 

ÖDÜL KAZANANLAR LİSTESİ 

1.ÖDÜL 1.'liğe Değer Ödül Bulunamamıştır 

2. ÖDÜL 2.'liğe Değer Ödül Bulunamamıştır 

  YARIŞMA SIRA NO RUMUZ YARIŞMACI 

3. ÖDÜL 6 24765 Ş. Göksu BİROL 

MANSİYON 22 12348 Tolga GÜNGÖR 

MANSİYON 9 46578 Apdurrahman SARAÇOĞ 

MANSİYON 29 DİNO1 Aykut ZAFER 

Jüri heyeti 16.03.2013 günü ödül alanların belirlenmesinin ardından diğer yarışmacılardan 

açılabilir kaydı olanların 23 adet kimlik zarfını açarak kayıtlara geçmiştir. 

 2767/1-1 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/Yüksek Öğretim 

Kurulu/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Karaman/Merkez 

Adresi 
Yunus Emre Yerleşkesi Vergi   

No: 5640531106 
Tel-Faks 0338 226 22 21-0338 226 22 29 

Posta Kodu 70100 E-Mail gungordolasik@kmu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Evren Atilla  

Adresi 
Alacasuluk Mah. 470. No:3/3 

Karaman 
 

T.C. Kimlik No. 59017513270  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2807/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/86687 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe Etimesgut/Ankara 

Adresi 
Hv. Loj. K.lığı Yön. ve Kont. D. 

Bşk.lığı Etimesgut/Ankara 
Tel-Faks 312 298 67 86-249 10 62 

Posta Kodu 06790 E-Mail sidar.kaymaz@hvkk.tsk.tr 

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

Adı/Unvanı MARINEX GMBH  

Adresi 

Handels – Und Schiffahrtskontor 

Söhren 41 24232 

Schönkirchen/Almanya 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
19 297 00110  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kiel Sanayi ve Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 44408861  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2788/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Antalya/Muratpaşa 

Adresi Karaalioğlu Parkı İçi Muratpaşa Tel-Faks 242 249 53 50 – 242 249 58 55 

Posta Kodu 07100 E-Mail abbemlak@hotmail.com 

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

Adı/Unvanı 
Büyük Hedef Kültür Sanat Spor ve 

Gençlik Derneği 
 

Adresi 

Zerdalilik Mahallesi 1408 Sokak 

Acar Apartmanı No: 25/A 

Muratpaşa-Antalya 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2757/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
— Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 2/4/2013 tarihli ve 28606 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Anayasa
Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

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. 


