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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           14 Mayıs 2013
       69471265-305-4490

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
           İLGİ: a) 13/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4463 sayılı yazımız.
           b) 13/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-144-348 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti
ve Belçika’ya gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne
kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet
etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın yurt dışına çıkacak olması sebebiyle,
14 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardım-
cısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 14 Mayıs 2013
     68244839-140.03-150-358

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ: a) 13/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4463 sayılı yazınız.
           b) 13/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-144-348 sayılı yazımız.
           c) 14/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4490 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti
ve Belçika’ya gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne
kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet
etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın yurt dışına çıkacağı ilgi (c) yazıdan
anlaşıldığından, 14 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına,
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Mayıs 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28648



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           14 Mayıs 2013

       69471265-305-4515

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 13/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4468 sayılı yazımız.

           b) 13/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-149-353 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne

gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm

Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun

görülmüştü.

           Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK, program değişikliği nedeniyle Amerika

Birleşik Devletleri’ne gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 14 Mayıs 2013

       68244839-140.04-5-361

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 13/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4468 sayılı yazınız.

           b) 13/5/2013 tarihli ve 68244839-140.03-149-353 sayılı yazımız.

           c) 14/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4515 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne

gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm

Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun

görülmüştü.

            Ancak, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in program değişikliği nedeniyle Amerika

Birleşik Devletleri’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden

kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           14 Mayıs 2013
       69471265-305-4491

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Türkiye Yatırım Konferansı’na katılmak üzere; 15 Mayıs 2013 tarihinde İngiltere’ye gide-
cek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 14 Mayıs 2013
     68244839-140.03-151-359

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 14/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4491 sayılı yazınız.
            Türkiye Yatırım Konferansı’na katılmak üzere, 15 Mayıs 2013 tarihinde İngiltere’ye gide-
cek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           14 Mayıs 2013
       69471265-305-4492

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakan-
lığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 14 Mayıs 2013
     68244839-140.03-152-360

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 14/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4492 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakan-
lığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği

eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi,
kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri

ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike
sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri
tehlike sınıfı çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
d) Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike
sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini
sağlar.
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(2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci

fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında

çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında

belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eği-

timlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde kar-

şılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alın-

dığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlata-

maz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şe-

kilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine

özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulan-

ması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate

alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalış-

maya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli

çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başla-

tılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi

MADDE 7 – (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış

genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grup-

ların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

(2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili

de eğitim verilir.

Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler

MADDE 8 – (1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Çalışanların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş

sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde

uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi

Eğitim programlarının hazırlanması
MADDE 10 – (1) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık

eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.
(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri

alınır.
(3) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması duru-

munda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
(4) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya

çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları
sağlanır.

(5) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenle-
neceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer
verilir.

Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin

devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtı-

mında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.
(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve

katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman
dilimlerinde de değerlendirilebilir.

Eğitimin temel prensipleri
MADDE 12 – (1) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan ko-

nuların seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik
ve uygulamalı olarak düzenlenir.

(2) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.
(3) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri,

davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır.
(4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalı-

şanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler
belirlenir.

(5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik dav-
ranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavran-
masını amaçlar.

(6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçla-
rına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim progra-
mında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.
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(7) Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç
olmak üzere, Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli ve yeterli sis-
temin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim va-

kıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim
birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim
kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dik-
kate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.

Eğitim verilecek mekânın nitelikleri
MADDE 14 – (1) Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve

yeterli bir mekânda yapılır.
(2) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.
(3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.
Eğitimlerin belgelendirilmesi
MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük

dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı,
görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eği-
timin tarihi yer alır.

(2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun
unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalı-

şanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Geçerli eğitimler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 16 ncı mad-

de ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
geçerli sayılır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Sonuçlarından ülke ve/veya Bakanlık politikalarını geliştirmeye yönelik çalışma-
larda yararlanılmak üzere, yüksek öğretim kurumları veya kuruluş amacı araştırma ve geliştir-
me olan kurumlar ve bunlara bağlı araştırmacılarla bilimsel amaçlı araştırmalarda işbirliği ya-
pılabilir. Bu kapsamda konu, amaç, tarafların yükümlülükleri ve süresi gibi hususların yer ala-
cağı bir protokol kapsamında veri kullanımı gerçekleştirilir. Veri kullanımında uluslararası ista-
tistiksel yöntemlere uygun veri gizleme işlemi yapılır. Bakanlıkça derlenen ve saklanan bireysel
verilerin tanınmasına yol açacak bölümleri gizlendikten sonra kullandırılır. İhtiyaç olması ha-
linde mikro verilerde yeni gizleme teknikleri de uygulanabilir. Verilerin yetkisi olmayan kişi,
kurum veya kuruluşların eline geçmemesi için taraflarca gerekli olan tedbirler alınır. Bu kap-
samda yapılan araştırma sonuçları, Bakanlık tarafından kontrol edilmeden üçüncü kişilerle
paylaşılmasına izin verilmez.

(5) Bu maddede belirtilen yükümlülüğe uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (ğ)
bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esas-
lar Bakanlıkça belirlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimine tabi tutu-
larak taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya, varış gümrük idaresine getirildiğinde ve transit
rejimi hükümlerine göre gümrük idaresine sunulduğunda Kanunun 41 ila 50 nci madde hü-
kümleri uygulanır. Bu eşya için varış gümrük idaresine taşınma şekline göre belirlenecek olan
Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler, eşyanın varış gümrük idaresine sunulduğu ta-
rihten itibaren başlar ve geçici depolama işlemleri bilgisayar sistemindeki transit beyannamesi
bilgileri üzerinden yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g)
bendi eklenmiştir.

“g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile
getirilen eşya.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g)
bendi eklenmiştir.

“g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile
gönderilen eşya.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ile
onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İlgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre
sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal
yurtdışı edilir. Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük
Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.”
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“(10) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşya ile ilgili olarak;
a) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarını gösteren ve 114 üncü

madde uyarınca belirlenen belgelerin veya referans numaralarının beyannameye kaydedilmesi
zorunludur.

b) Muayene veya kontrol sonucunun, yapılan beyanın aksine eşyanın ilgili kurumun
ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını
teminen yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.

c) Denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının
beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller neticesinde
anlaşılması durumunda ilgili kurum bilgilendirilir.

ç) Yapılan yönlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerçekleştirilen
denetimin olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi veya ithali ve ihracı lisansa, şarta, izne, kısın-
tıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyanın de-
netlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi ha-
linde Kanunun 235 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 278 inci madde eklenmiştir.
“Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya
MADDE 278 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen

serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan
edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca
anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluş-
turan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci madde-
sinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin
verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 328 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından, gümrük

antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın kontrolü neticesinde beyan edilenden açıkça farklı olduğu
tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük ver-
gileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde
farklı cinste eşya olarak kabul edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 331 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müs-
teşarlığın” ibaresi “gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir.
Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar
arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından
üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir. Gümrük antrepolarında depolanan sol-
vent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması
durumunda izin verilmez.

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı
gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan taraflar arasındaki
devir sözleşmesine göre işlem yapılamaz.

(3) Devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok kayıt-
larında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hu-
kuki sorumluluklar devralana geçer.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütunundaki gümrük ver-
gisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı yapılır.” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 347 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Gümrük gözetimine engel olmamak koşuluyla ve eşya cinsi de göz önünde bulundurularak,
farklı beyanname muhteviyatı eşyanın bir arada istiflenmek suretiyle depolanmasına gümrük
idaresince izin verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 432 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
birinci cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütu-
nundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı
yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 489 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri ve gümrük vergilerinin tebliği”
“(2) Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gümrük vergileri tahakku-

kundan hemen sonra yükümlüsüne sistem üzerinde, sistem üzerinde tebliğin yapılamadığı hal-
lerde ise ilgili belge üzerinde tebliğ edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 490 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Gümrük vergilerinin ek tahakkuku ile gümrük vergilerine ilişkin ceza kararlarının
verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi

MADDE 490 – (1) Beyannamede düzeltme yapılmasını gerektirir nitelikteki tespitler
sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur. İdare amirinin olurunu mü-
teakip yeni vergi tahakkuku ve olması halinde buna ilişkin cezalar yükümlüsüne tebliğ edilir.

(2) Kanunun 197 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenen gümrük vergileri ve
gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları yükümlüsüne tek bir karar ile tebliğ edilir
ve aynı anda ilgili programa kaydedilir.

(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya
hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin güm-
rük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.

(4) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para
cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu süre, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte başlar.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra ek-

lenmiştir.
“(8) Ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde, geçici depolama yeri işleticisinin

aynı gümrük müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici depolama yerinin bulunması
ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, yedinci fıkrada yer alan kapalı alan şartı aranmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 514 üncü maddesinde yer alan “Kanunun 235 ve
236 ncı maddelerindeki cezalarının” ibaresi “Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların” şek-
linde değiştirilmiştir.
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük işlemlerine başlanmadan veya
bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idare-
since eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya bu-
ralardaki eşyanın değiştirilmesi nedeniyle Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası ya da
gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde
farklı cinste eşya olduğunun tespiti nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci
fıkrası uyarınca toplamda bir defadan fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,

b) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük antrepoları veya gümrük ida-
resince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir
kısmının noksan olduğunun anlaşılması nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrası uyarınca, her bir yıl için, işlem gören antrepo beyannamesi sayısının %1'ini aşan
ve aynı zamanda beşten fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari
para cezası alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir.

“Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak
kabul edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanma-
sında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 579 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Soruşturma veya kovuşturma sonucunda Kanunda tayin edilen cezalardan daha
ağır bir para cezasına karar verildiği veya fiilin suç teşkil ettiğine ve suçtan dolayı yaptırım
uygulanmasına karar verildiği takdirde, kararın kesinleşmesi ve hükmolunan paranın tahsili
şartıyla Kanuna göre verilmiş olan ceza kaldırılır ve alınmış olan para geri verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 580 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 580 – (1) Para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri

veya yardımcıları tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir ve düzenlenen karar
yükümlüsüne tebliğ edilir. İlgili memurlarca yapılacak ceza teklifleri, idare amirlerince uygun
görülmediği takdirde gerekçesi gösterilmek suretiyle aynı şekilde karara bağlanır.

(2) Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.
(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya

hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin para
cezalarına tek ceza kararı düzenlenebilir. Bu kararlarda, ilgili işlem veya beyanname tarih ve
sayıları, cezanın nev’i ve alacak miktarı ayrı ayrı belirtilir.

(4) Ceza kararlarının Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenmesi halinde,
pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi ceza kararının takibini kolaylaş-
tırmak üzere gerekli bütün bilgilere ceza kararlarında yer verilir.
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(5) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar, gümrük işleminin yapıldığı
gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle verilir ve
düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. Mülkiyeti kamuya geçirilen eşyanın cinsi, miktarı
ve olaya ilişkin ayrıntılar kararda detaylı olarak belirtilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 583 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmış; beşinci fıkrasında yer alan “eksikliğin tamamı üzerinden İthalat Rejim Kararı eki
listelerde yer alan gümrük vergisi oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” ibaresi “eksik-
liğin tamamı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 11, 55 ve 56 no.lu ekleri, ekteki şekilde değiştiril-
miştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekinin 42 sıra numaralı satırı aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Antrepo, geçici depolama yerleri ve gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen
yerlere alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.”

MADDE 28 – Bu Yönetmeliğin;
a) 4 ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2009 27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/3/2010 27538

2- 2/7/2010 27629

3- 2/12/2010 27773

4- 31/12/2010 27802

5- 26/3/2011 27886

6- 30/4/2011 27920

7- 23/5/2011 27942

8- 16/7/2011 27996

9- 2/11/2011 28103

10- 28/12/2011 28156

11- 31/3/2012 28250

12- 12/6/2012 28321

13- 20/11/2012 28473

14- 10/1/2013 28524

15- 7/2/2013 28552

16- 5/4/2013 28609
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—— • ——
Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON

DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/1999 tarihli ve 23817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız

Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EV TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiket-

leme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına

yönelik olarak, ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme

ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ev tipi kullanım amacı dışında satılanlar da dahil olmak

üzere, şebeke enerjisi ile ve gaz ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makinelerini ve ankastre

ev tipi çamaşır kurutma makinelerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Ev tipi kombine yıkayıcı-kurutucuları ve

b) Ev tipi santrifüjlü kurutucuları

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bil-

gileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Etiketlenmesine Dair

(EC) 392/2012 sayılı Komisyon Regülasyonuna paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak

Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönet-

melikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

a) Açık bırakılma modu: Nihai kullanıcının boşaltma işlemi hariç herhangi bir müda-

halesi olmaksızın, programın bitimini müteakip süresiz devam eden en düşük güç tüketimi mo-

dunu,

b) Ankastre ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Dolaba, duvardaki boşluğa veya benzer

bir konuma yerleştirilmesi amaçlanan ve mobilya ilavesi gerektiren ev tipi çamaşır kurutma

makinesini,

c) Anma kapasitesi: İmalatçının talimatları doğrultusunda yüklenmiş olmak kaydıyla,

ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir program kapsamında muamele edebileceği be-

lirli tipteki kuru tekstil ürünlerinin imalatçının kilogram cinsinden ve 0,5 kg artış aralığında

tanımladığı azami yükünü,

ç) Döngü: Seçilen programın öngördüğü kurutma sürecinin tamamını,
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d) Eşdeğer ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari

kod ile piyasaya arz edilmiş farklı bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesi ile kurutma

esnasında aynı anma kapasitesine, teknik özelliklere ve performans özelliklerine, enerji tüke-

timine, yoğuşma (kondenser) verimliliğine, standart pamuklu programı süresine ve akustik gü-

rültü emisyonuna sahip olan ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelini,

e) Ev tipi kombine yıkama-kurutma makinesi: Hem santrifüj işlevini hem de genellikle

ısıtmak ve çevirmek suretiyle tekstil ürünlerini kurutma işlevini yerine getiren ev tipi çamaşır

makinesini,

f) Ev tipi santrifüjlü kurutma: Merkezkaç hareketi veya dönmekte olan bir tambur yo-

luyla tekstil ürünlerini sudan arındıran ve suyu otomatik bir pompa ile boşaltan, ticari olarak

“çamaşır kurutma makinesi” olarak da bilinen ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kul-

lanılmak üzere tasarlanan cihazı,

g) Ev tipi çamaşır kurutma makinesi: İçinden sıcak hava geçen dönmekte olan bir tam-

bur tarafından tekstil ürünlerini kurutan ve esasen profesyonel olmayan amaçlarla kullanılmak

üzere tasarlanan ev tipi çamaşır kurutma makinesini,

ğ) Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinesi: Taze havayı içine alıp tekstil ürünlerinden

geçirdikten sonra kalan nemi odaya veya dış mekana tahliye eden çamaşır kurutma makinesini,

h) Kapalı mod: Ev tipi çamaşır kurutma makinesi bir güç kaynağına bağlıyken, süresiz

en düşük enerji tüketimini temin etmek üzere nihai kullanıcının kendisi için tasarlanmış olan

ve ulaşılabilir durumdaki kumanda veya düğmeleri kullanarak normal kullanım koşullarında

ve imalatçının talimatları doğrultusunda ev tipi çamaşır kurutma makinesini kapattığı modu;

nihai kullanıcının ulaşabileceği kumanda veya düğmenin bulunmadığı durumlarda, ev tipi ça-

maşır kurutma makinesinin bekleme konumuna geçtikten sonra kendi kendine eriştiği modu,

ı) Kısmi yük: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin belirli bir programa ait anma kapasi-

tesinin yarısını,

i) Nihai kullanıcı: Ev tipi çamaşır kurutma makinesini alan veya alması beklenen tüke-

ticiyi,

j) Otomatik çamaşır kurutma makinesi: Isının iletilmesi veya ısının hissedilmesi yoluyla

yüke dair belirli bir nem oranı tespit edildiği taktirde kurutma işlemini durduran çamaşır ku-

rutma makinesini,

k) Otomatik olmayan ev tipi çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemini önceden ta-

nımlanmış bir süre sonrasında durduran, genellikle zamanlayıcı ile kontrol edilen, fakat elle

de kapatılabilen çamaşır kurutma makinesini,

l) Program: Belirli tipteki tekstil ürünleri açısından kurutmaya uygunluğu imalatçı ta-

rafından önceden belirlenmiş ve beyan edilmiş olan bir seri işlevi,

m) Program süresi: Nihai kullanıcıdan kaynaklanan ertelemeler hariç olmak kaydıyla,

programın başlaması ile bitişi arasında geçen süreyi,

n) Satış noktası: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin sergilendiği veya satışa, kirala-

maya veya taksitli satışa sunulduğu yeri,

o) Standart pamuklu program: % 60 yüklüyken varolan başlangıç nem oranından % 60

yüklüyken varolan kalan nem oranına kadar pamuklu çamaşırı kurutan döngüyü,
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ö) Yoğuşturucu (kondenser) verimliliği: Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma

makinesi tarafından yoğunlaştırılan nemin kütlesi ile döngünün sonunda yükten atılan nemin

kütlesi arasındaki oranı,

p) Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemi sırasında

kullanılan havayı yoğunlaşma veya başka yollarla nemden arındırmak için bir cihaza sahip

olan çamaşır kurutma makinesini,

ifade eder.

Ürünü piyasaya arz edenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünleri piyasaya arz edenler;

a) Her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinde bu Tebliğin Ek-I’inde belirtilen şekil

ve içeriğe uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak,

b) Bu Tebliğin Ek-II’sinde belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak,

c) Talep halinde, bu Tebliğin Ek-III’ünde belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak,

ç) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesine yönelik herhangi bir rek-

lamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu

reklamda belirtmek,

d) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesine yönelik özel teknik para-

metreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji

verimliliği sınıfını da belirtmek,

zorundadır.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerin satıcıları;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen piyasaya arz eden tarafından

temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir ev tipi çamaşır kurutma makinesinin dış ön

yüzünde veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,

b) Son kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde ev tipi çamaşır kurut-

ma makinesinin satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, sözkonusu ürün-

lerin pazarlamasını, piyasaya arz edenler tarafından bu Tebliğin Ek-IV’ünde belirtilen şekilde

hazırlanmış bilgileri beraberinde yapmak,

c) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesine yönelik herhangi bir rek-

lamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da sözkonusu

reklamda belirtmek,

ç) Belirli bir modeldeki ev tipi çamaşır kurutma makinesine yönelik özel teknik para-

metreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji

verimliliği sınıfını belirtmek,

zorundadır.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut

teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle, güvenilir, doğru ve yenilenebilir

ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.
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Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji sınıfının, döngü başına enerji tüketiminin, uygun

durumlarda yoğuşturucu (kondenser) verimliliği sınıfının, anma kapasitesinin, kapalı modda

ve açık bırakılma modunda güç tüketiminin, açık bırakılma modunun süresinin, program sü-

resinin ve havayla yayılan akustik gürültü emisyonunun piyasa gözetim ve denetimi gerçek-

leştirilirken, bu Tebliğin Ek-V’inde yer alan prosedür uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 9 – (1) 20/8/2002 tarihli ve 24852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev

Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ, bu Tebliğin zorunlu

olarak uygulamaya girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddeyle yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu

Tebliğe yapılmış sayılır.

Tebliğlere uygunluk

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce 9 uncu mad-

dede belirtilen Tebliğe uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan ev tipi çamaşır kurutma maki-

nelerinde bu Tebliğe uygunluk aranmaz.

(2) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce bu Tebliğe uygun olarak satış,

kiralama ve taksitli satış amacıyla piyasaya arz edilmiş olan ev tipi çamaşır kurutma makine-

lerinin 9 uncu maddede belirtilen Tebliğe uygun olduğu kabul edilir.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, ikinci ve üçüncü fıkralar saklı kalmak

kaydıyla, 29/11/2013 tarihine kadar isteğe bağlı, 29/11/2013 tarihinden itibaren zorunlu olarak

uygulanır.

(2) Bu Tebliğ, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri için, basılı reklamlar

ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 29/11/2013 tarihine kadar isteğe bağlı, bu ta-

rihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı teknik

promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 1/3/2014’tür. 29/9/2013 tarihine kadar basılı rek-

lamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır.

(3) Bu Tebliğ, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri için, basılı rek-

lamlar ve basılı teknik promosyonlar hariç olmak üzere, 29/11/2013 tarihine kadar isteğe bağlı,

bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanır. Söz konusu bentlerin basılı reklamlar ve basılı

teknik promosyonlar için zorunlu uygulama tarihi 29/11/2013’tür. 1/3/2014 tarihine kadar basılı

reklamlar ve basılı teknik promosyonlar için mezkûr bentler isteğe bağlı olarak uygulanır.

(4) 29/11/2013 tarihine kadar, isteğe bağlı olarak bu Tebliği uygulamayanlar, bu tarihe

kadar 9 uncu maddede belirtilen Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI 

TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/18)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/7)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Ça-
maşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/18)’in
ekinde yer alan Ek I’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“İlgili standart pamuklu programlarının ya da program ayarının/ayarlarının ev tipi çamaşır ma-
kinelerinin program seçim cihazı ya da çamaşır makinesi ekranı üzerinde açıkça tanımlanmasını
kolaylaştırmak üzere, uygunluk varsayımını kolaylaştıracak aşağıdaki geçiş sembolleri geçer-
lidir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE 

DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ (SGM-2013/8)

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi
Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)’in ekinde yer alan
Ek-VII’nin 1 inci maddesinin (c) bendinin  (i) alt bendinde yer alan formülün kısaltmalarından
“Pl = Açık bırakma modunda ağırlıklı güç” şeklinde değiştirilmiş, (ii) alt bendinde yer alan
formül de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KAYNAK SARF MALZEMELERİ-ALAŞIMSIZ VE İNCE TANELİ
ÇELİKLERİN ELLE YAPILAN METAL ARK KAYNAĞI İÇİN

ÖRTÜLÜ ELEKTROTLAR-SINIFLANDIRMA İLE İLGİLİ
TEBLİĞ (TS EN ISO 2560) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/11)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG-2011-2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan
TS EN ISO 2560 “Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan
Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar - Sınıflandırma” standardı mecburi uygulamadan
kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu ha-
zırlanan TS EN ISO 2560 “Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin
Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar - Sınıflandırma” standardı imalat ve
satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 2560 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
“Bu standard, asgari akma dayanımı 500 N/mm2’ye kadar veya asgari çekme dayanımı

570 N/mm2’ye kadar olan alaşımsız veya ince taneli çeliklerin elle yapılan metal ark kaynağı
için kaynak edilmiş durumda veya kaynak sonrası ısıl işlem yapılmış durumda, yığılan metal
ve örtülü elektrotların sınıflandırılması için gerekli şartları kapsar.

Bu standard, ortalama darbe enerjisi 47 J olan saf kaynak metalinin akma dayanımını
esas alan bir sistem kullanılarak veya ortalama darbe enerjisi 27 J olan saf kaynak metalinin
çekme dayanımını esas alan bir sistem kullanılarak sınıflandırma için ortak bir tanımlama sağlar.

a) Bu standarddaki “A” son ekini taşıyan paragraflar ve çizelgeler, sadece akma daya-
nımını ve ortalama darbe enerjisi 47 J olan saf kaynak metalini esas alan sisteme göre sınıflan-
dırılmış örtülü elektrotlar için geçerlidir.

b) Bu standarddaki “B” son ekini taşıyan paragraflar ve çizelgeler, sadece çekme da-
yanımını ve ortalama darbe enerjisi 27 J olan saf kaynak metalini esas alan sisteme göre sınıf-
landırılmış örtülü elektrotlar için geçerlidir.

c) “A” veya “B” son ekine sahip olmayan paragraflar ve çizelgeler bu standardda sı-
nıflandırılmış örtülü elektrotların tamamı için geçerlidir.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 2560 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-
ların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 2560 standardına, TSE’nin merkez teşkilatından veya il
temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin in-
ternet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU
KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, patates siğili hastalığı nedeniyle, ekim yasağı getirilen alan-

larda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuru-

luşların belirlenmesini, patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında al-
ternatif ürünleri yetiştiren veya bu alanları nadasa bırakan çiftçilerin desteklenmesini ve çift-
çilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 8/4/2013 tarihli ve 28612 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 2013 yılı uygu-
lamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alternatif uygulama: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina

uygulanan bulaşık alanlarda, patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası
taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünlerin
yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulanması ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates,
tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ya da nadas
uygulanmasını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve

ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,
d) Çiftçi: ÇKS’de kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelerden yararlanılması amacıyla

belirlenen usul ve esasları yerine getiren tüzel kişiler (kamu tüzel kişileri hariç) ile başvuru ta-
rihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişileri,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
f) Güvenlik kuşağı: Patates siğili hastalığı ile bulaşık alana bitişik komşu tarlaları, (bu-

laşık alana bitişik nehir, yol, dere, sulama kanalı gibi tabi engeller güvenlik kuşağı sayılır, son-
raki alanlar güvenlik kuşağı sayılmaz.)

g) İcmal-1: İl/ilçe Müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/ma-
halle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren Ek-3’teki belgeyi,

ğ) İcmal-2: İl/ilçe Müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için
köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren Ek-4’teki belgeyi,

h) İcmal-3: İl Müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında
ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren Ek-5’teki belgeyi,

ı) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe Müdürlüğünü,
i) İl/İlçe tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe Tahkim Komisyonunu,
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j) Nadas: Patates Siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan
bulaşık alanlara ve güvenlik kuşağına hiçbir ekim yapılmadan boş bırakılması durumunu,

k) Yönetmelik: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Patates Siğili Hastalığı (Synchytrium Endobioticum) Görülen Alanlarda ve

Güvenlik Kuşağında Yapılacak Desteklemenin Ödeme Esasları,
Uygulaması ve Denetimi

Destekten faydalanacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) 2013 yılından itibaren patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda

3 yıl, alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşı-
yacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiş-
tiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk,
fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çift-
çiler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS’ye kayıtlı olmak şartı ile dekar başına
destekleme ödemelerinden yararlanır. Destekleme ödemesi aynı parsele 3 yılda bir defa ödenir.
Üç yılı kapsayacak ödeme 2013 yılında yapılır.

Çiftçilere verilecek destekleme miktarı
MADDE 6 – (1) Çiftçilere 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde dekara 110 TL

destekleme ödemesi yapılır.
Desteklemenin ödeme planı
MADDE 7 – (1) Destekleme ödeme planı, 2013 yılından itibaren ekim ve dikim ile

nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana üç yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Ba-
kanlık tarafından belirlenir.

(2) Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme
icmallerine göre, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın
Bankaya gönderilmesinden sonra, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına
açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Destekleme başvurusunun yeri ve süreleri
MADDE 8 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını

yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS kaydının güncellenmesi ve
ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvurular ÇKS kayıt süreleri içerisinde 15/10/2013 tarihine kadar il/ilçe müdür-
lüklerine yapılır. Başvurular yılı ve dönemi içerisinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra
yapılacak başvurular kabul edilmez.

Destekleme başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamındaki illerde, alternatif ürün ekimini tercih eden

veya nadas uygulaması yapan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla,
üretimin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerine 8 inci maddede belirtilen süre içerisinde baş-
vururlar.

(2) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),
b) Alternatif ürün veya nadas desteği talep formu (Ek-2),
c) ÇKS kaydını yaptırdığına/güncellettiğine dair belge.
Destekleme taleplerinin tespiti, kontrolü, icmallerin hazırlanması
MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde

ekim yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yapacağı arazi kontrolleri sonucunda arazi bil-
gilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.
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(2) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (Ek-3) ÇKS vasıtasıyla oluştu-
rulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin
İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve
saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel
tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler
doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak
doğurmaz.

(3) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden
itibaren en geç 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince
ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (Ek-4) düzenlenip, onaylanır ve en geç 5 iş günü içinde il müdür-
lüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onay-
lanarak 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çö-
zümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için; il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir.
İl tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular ise Genel Müdürlüğe gönderilir.

Desteklemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 11 – (1) İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce bu Tebliğ çerçe-

vesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülen işlemler il müdürlüklerince oluşturulacak üç kişilik
bir komisyon marifetiyle örnekleme yöntemi ile denetlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tarımsal desteklemelerde görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 12 – (1) Bulaşık alanlarda ve oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün

ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere yapılacak destekleme uygulaması Genel
Müdürlük ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-
likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağ-
layan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde
müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

Ödemenin finansmanı
MADDE 14 – (1) Ödemeler için gerekli finansman bütçenin muhtelif tarımsal destek-

leme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından
Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluş-
turulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce
çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tu-
tarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere
ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 15 – (1) 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pa-

tates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2010/39) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             :  13/5/2013

KARAR NO     :  2013/ÖİB-K-29

KONU              :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, 

                             Sarısalkım köyünde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme

kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi,

Sarısalkım köyü, 138 ada, 36 numaralı parselde bulunan 3.125,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın

(Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde

belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda;

1. İhale Komisyonunca Taşınmazın,

“• 710.000.- (Yediyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet

ASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet ASLAN’ın sözleşmeyi imzala-

maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare

lehine irat kaydedilmesine, 

• 705.000.-(Yediyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Meram ÖZTÜRK’e

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Meram ÖZTÜRK’ün sözleşmeyi imzalamaktan

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine

irat kaydedilmesine,

• 630.000.- (Altıyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Halil BEYAZAY’a

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halil BEYAZAY’ın sözleşmeyi imzalamaktan imti-

na etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine,

• 610.000.- (Altıyüzonbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Ali ÇAYIRLI’ya

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali ÇAYIRLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işleminin İhale Şartnamesin-

deki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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15/5/2013 

Orta sayfa 

 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Mayıs 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28648 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 4. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/441 
Karar No : 2012/270 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 15/06/2012 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve 
Fatma oğlu, 02/03/1976 doğumlu, İzmir, Bornova, Doğanlar mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET 
ERSOY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 3300 

—— • —— 
Dinar Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2007/166  
Karar No : 2013/95 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/03/2013 tarihli ilamı ile 5271 Sayılı 
CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen Mustafa ve Sultan oğlu, 05/07/1980 
doğumlu, Afyonkarahisar, Dinar, Uluköy/Camikebir mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT 
ERDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verirmiş olup, ilan olunur. 3301 

—— • —— 
Van 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No: 2011/113 
Asghar oğlu, 1985 Oroumieh doğumlu, İran uyruklu sanık Jaber DASHTBAN ile Vahıd 

oğlu 1988 Tehran doğumlu, İran uyruklu sanık Ahmad KALAMI hakkında resmi belgede 
sahtecilik suçundan mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; 

Mahkememizin 12/03/2013 tarih ve 2011/113 esas, 2013/95 karar sayılı ilamı ile, atılı 
suçun unsurları oluşmadığından CMK'nun 223/2-a maddesi gereğince sanıkların ayrı ayrı 
beraatlerine, dosya içerisinde bulunan 2 adet pasaportun delil olarak dosyada saklanmasına karar 
verilmiştir. 

Sanıkların açık adres bilgileri mevcut olmadığından gerekçeli karar kendilerine tebliğe 
çıkarılamamış olup, 7201 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 
gün içerisinde temyiz olunmadığı takdirde kesinleşeceği; 

İlan olunur. 3394 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

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 17,70-TL ile en çok 77.967,06 - TL arasında değişen; 

21.05.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,77- TL, en çok 

7.796,06- TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı şartname eki listede gösterilen tekstil, ev eşyası, konteyner, romörk, yağ 

filtresi, lastik jonta, kondisyon ve deniz bisikleti, dökme kil, satış standı, cep telefonu, akaryakıt 

tankı, eşantiyon reklam malzemesi, tahta palet, elektrik tesisat kablosu, oto yedek parçası, devre 

elamanı ve tüpü, iş elbisesi ve iş gereçleri, amortisör, gliserin, amlifikatör, telemetre, el aletleri, 

oto yedek parçaları ve çay cinsi 20 grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi 

Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 22.05.2013 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. 4077/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE 

GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 137,00 TL ile en çok 174.417,00 TL arasında değişen; 

22.05.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 14,00 TL, en çok 

17.442,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kullanılmış giyim eşyaları, kullanılmış 

elektronik eşya, makine aksamı, çıkma oto parçası, kumaş, ağır madeni yağ ve muhtelif eşyalar 

vb. 64 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR 

adresindeki ihale salonunda 23.05.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşyalar 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. 4025/1-1 
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LİMANIMIZA YANAŞAN KONTEYNER GEMİLERİNDEN, GEMİDEN KARAYA VEYA 

KARADAN GEMİYE KONTEYNER YÜKLEME BOŞALTMASINDA VE KONTEYNER 

DIŞI AĞIR YÜKLERİN ELLEÇLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MOBİL 

RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANMASI 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20 / 4707 FAKS: 0216 345 17 05 

c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bir adet MHC Vinç kiralama hizmet alımıdır. 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına 23/05/2013 günü saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3947/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF RAY BAĞLANTI ELEMANI ALIMI İŞİ, AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/58249 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 

c) Elektronik Posta Adresi  : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu malzemenin  

     adı ve miktarı : Aşağıda Muhteviyatı yazılı olan bağlantı elemanı alımı 

 1- 3.500 Adet Cebire alımı (Teknik şartnamesine göre) 

 2- 6.000 Adet Cebire bulonu alımı (Teknik şartnamesine göre) 

 3- 10.000 Adet Çift Katlı Rondela alımı (Teknik şartnamesine göre) 

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

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

belirtilmiştir. 

4 -Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 27/05/2013 Tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir.  

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

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

tabi değildir. 4056/1-1 
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EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 

SAC PLAKALARIN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK TEMİNİ VE 

İŞLETMEMİZE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

İhale Kayıt Numarası : 2013/61573 

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 malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

ihtiyacı olan sac plakaların teknik şartnameye uygun 

olarak temini ve işletmemize sevki işi - Mal alımı 

b) Malzemenin teslim edileceği yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 50 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 22.05.2013, saat 15.00  

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 22.05.2013 tarihi, saat 15:00’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. 

 4098/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) VE İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) 

MALZEME SATILACAKTIR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhtiyaç 

fazlası ve ihtiyaç dışı malzemeler, ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda taşıt ve iş 

makineleri değerlendirme yönetmeliği” hükümlerine göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine 

ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2013/2 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Maltepe Mah. Orhangazı Cad. No: 74   54100 Merkez 

Sakarya 

b) Telefon ve faks numarası : 264 2751030 - 264 2753828 

c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhtiyaç fazlası (Ölü stok) ve İhtiyaç dışı (Kullanılamaz) 

malzeme satışıdır. 

 

Grup 

No Mamül 

Miktarı 

(Tahmini) Bulunduğu Yer 

Atık 

Kodu 

1 Muhtelif Hurda 15.000 Kg Sakarya-İzmit-Zonguldak 170407 

2 Hurda Demir Direkler 750.050 Kg İzmit- Zonguldak 170405 

3 Hurda Alüminyum İletkenler 523.090 Kg İzmit- Zonguldak-Karabük 170402 

4 Hurda Çelik Koruma Teli 65.190 Kg İzmit- Zonguldak-Karabük 170405 

5 
Atık Elektrikli ve Elektronik 

Eşya ve ekipmanlar (AEEE) 
2.000 Kg Sakarya ---------- 

6 İhtiyaç Fazlası Malzeme Tamamı Sakarya-Zonguldak ---------- 

7 HurdaTehlikeli Atıklar 45.000 Kg Sakarya-Zonguldak 
160215 

160121 

8 Hurda İzolatörler 650 Kg Sakarya-Zonguldak 160216 

 

3 - Satış İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-İhale 

Toplantı Salonu-Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 

54100 Merkez / Sakarya 

b) Tarihi ve saati : 22.05.2013 - 14:00 

4.1. 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; 

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

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 

e) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik 

Kapsamında alınmış lisans belgesi 

f) AEEE’lerin geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı için alınan lisans belgesi 

4.2. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı 
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sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan 

malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 
b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 
Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 

olması zorunludur. 
5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. - İhale dokümanı, TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satınalma ve 

Ticaret Şefliği) MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 MERKEZ / SAKARYA 
adresinde görülebilir ve 100 TL (Yüz TL ) karşılığında alınabilir. İhale dokümanının posta 
yoluyla 110 TL (yüzon TL) karşılığında alınması mümkündür. 

8 - Teklif mektupları en geç 22.05.2013 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar TEİAŞ 5. 
İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi-MALTEPE MAH. ORHANGAZI 
CAD. NO: 74   54100 MERKEZ / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10 - İstekliler ihtiyaç fazlası malzeme satışında %18 KDV ödeyecektir. 
11 - Geçici teminat mektubunun süresi 22/07/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 4000/1-1 
—— • —— 

RULMAN, GERME MANŞONU, TESPİT BİLEZİĞİ VE RULMAN 
YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
53 kalem muhtelif rulman, rulman germe manşonu, rulman tespit bileziği ve rulman 

yataklarının alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İKN: 2013/58962 
1. İdarenin 
a) Adresi : P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 
c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 53 kalem muhtelif 

rulman, rulman germe manşonu, rulman tespit bileziği ve 
rulman yataklarının alımı ve ambarımıza teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 150 takvim gününde 
teslim edilecektir. 

3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 30/05/2013 - 14.00 
4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 
zorunludur. 

5. Teklifler 30/05/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 
Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3986/1-1 
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LİNYİT VE MADEN (TAŞ) KÖMÜRÜ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 15.000 Ton Linyit/Maden (Taş) Kömürü alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/55714 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : Uşak-Ankara Karayolu 5. Km/UŞAK 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 276 2311491 / 0276 2311732  

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2013 / 2014 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 15.000 Ton Linyit ve 

Maden Kömürü Alımı.  

 

Cinsi Tane Büyüklüğü Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) 

Linyit 10 - 18 mm 4000-4400   7.000 

Linyit 10 - 18 mm 4500-5000   3.000 

Linyit/Maden 

(Taşkömürü) 

10 - 18 mm 5900-6200   5.000 

TOPLAM 15.000 

 

b) Teslim Yer(ler)i  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası kömür stok sahası 

(araç üzerinde).  

c) Teslim Tarihi/Tarihleri :  Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarece 

verilecek termin programı dahilinde. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu  

b) Tarihi - Saati  : 31.05.2013 Cuma günü Saat: 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

6 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde 

görülebilir ve TL. 100,00 (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

8 - 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.  

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) 
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9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 
9.01. İş Deneyim Belgesi; İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl 

içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif 
edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

9.02. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.  
a) Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı 
9.03. Kömür Ocağının; sahibi ve işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan 

belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 
12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4078/1-1 
—— • —— 

1,7 m³’LÜK KİMYASAL TEMİZLİK TANK ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 1,7 m³’lük kimyasal temizlik tank ünitesinin 
imali yerine montajı ve bağlantılarının yapılıp çalışır hale getirilmesi ve 1 adet eski kimyasal 
temizlik tankının demontajı kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 
50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 
5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 
konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 
İhale tarihi 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı 
zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 3968/1-1 

—— • —— 
1 ADET AKARYAKIT VE LPG YERİ ARSASI SATILACAKTIR 

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Şanlıurfa Belediyesine ait aşağıda yazılı 1 adet Akaryakıt ve LPG yeri arsası 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır. 

Satışı yapılacak arsanın; 
 

Sıra 

No Mahalle 

Ada 

No 

Pars 

No 

Parsel 

Alanı Beher m2 TL 

Muhammen 

Bedeli Geçici Teminat 

1 Yenice 5414 1 6.074,21 250,00 TL 1.518.552,50 TL 45.556,58 TL 

 
1 - İhale 30 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 15.00 de Şanlıurfa Belediyesi Encümen 

salonunda Belediye encümenince yapılacaktır. 
2 - Geçici teminatı muhammen bedeli %3’üdür. Kati teminat ihale bedelinin %6 dır. 
3 - İhale şartnamesi 30,00 TL. bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden alınacaktır. 
İlan olunur. 3635/1-1 
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1 ADET X-IŞINI DİFRAKSİYON (XRD) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet X-Işını Difraksiyon (XRD) Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 

üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale 

Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/57223 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/Zonguldak 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 /1478    Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ön yeterlik ve ihale  

dokümanının görülebileceği  

internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet X-Işını Difraksiyon (XRD) Cihazı alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kozlu/ 

ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 180 

(Yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs 

Memur Yemekhanesi 

b) Tarihi ve saati : 06/06/2013 Perşembe günü Saat:14.00 

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

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2) Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. 

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Ön yeterlik başvurusunda bulunan adaylar TSE “Teknik Servis Hizmet Yeterlik 

Belgesine” sahip olmalı ve bu belgenin noter tasdikli örneklerini İhale Ön yeterlik başvuru 

dosyasında sunmalıdır. 

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1. Tedarik edilecek ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler 

orijinalleri ile birlikte sunulacaktır. 

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.2.3. Adaylar Garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 

10 (On) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Yeterliliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir. 

4.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100,00.-TL (Yüz Türk lirası) ve ihale dokümanı 150,00.-TL (Yüzelli Türk lirası) karşılığı Bülent 

Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 

ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 06/06/2013 Perşembe günü 

Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4004/1-1 



15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

ATIK YAĞ SATILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Grup Müdürlüğümüzce çeşitli nedenlerle açığa çıkan II. Kategori Atık Yağın satışı; 

31/12/2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün İhtiyaç 

Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik 

Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' ve 05.07.2008 tarih ve 

26927 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Genel Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası  : 2013/01 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Adres: Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa 

Yolu Üzeri 1. Km. EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 02842256950 - 02842256968 

c) Elektronik Posta Adresi : 20grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : teiasedirne.gov.tr. 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  MALZEMENİN 

 

Sıra Nosu Adı ve Karekteristiği Miktarı Yeri Tehlikeli Atık Kodu 

1 II. Kategori Atık Yağ 50 TON Babaeski TM 13 03 10 

 

b) Teslim edileceği yer : 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Babaeski TM Ambarı 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün 

içinde malzeme bedeli ve KDV. Miktarı 

ödendiğinde teslimata başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Alıcı, malzemelerin teslimatlarını malzeme 

bedelinin yatırıldığı günden itibaren 20 (yirmi) 

takvim günü içerisinde tamamlanmak zorundadır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii 

Lalapaşa Yolu Üzeri 1. Km. EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 28.05.2013 - 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. 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 ilgili 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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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, 

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, 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, 

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları 

yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak 

zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması 

zorunludur. Tehlikeli Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan 

yada 4. maddede belirtilen Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif isteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen 

durumda olunmadığına ilişkin taahhütname. 

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Türk Lirası) karşılığı 

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa 

Yolu Üzeri 1. Km. EDİRNE adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

60,00TL (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. VAKIFLAR BANKASI EDİRNE ŞUBESİ IBAN 

NO: TR41 0001 5001 5800 7200 1588 70 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale 

dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 
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zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 20. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ (Muhaberat ve Evrak Kayıt Servisi) Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa 

Yolu Üzeri 1. Km. EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 

istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 28/08/2013 tarihinden 

önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 4006/1-1 

—— • —— 

MAKASLARIN FERŞ EDİLMESİ, CONTALARIN ALÜMİNOTERMİT KAYNAK 

YAPILMASI VE BURAJ MAKİNESİ İLE TAMİRAT HİZMET 

ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/59246 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir hattında 27 adet 60 El raya uygun, beton traversli 

basit makasların ferş edilmesi, contaların alüminotermit kaynak yapılması ve buraj makinesi ile 

tamiratı hizmet alım işi satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 28/05/2013 günü saat 15.30'a 

kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 4001/1-1 
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BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, PINARTEPE MAHALLESİ, SAHİL KISMINDA “TENİS 

KORTLARI, YÜZME HAVUZLARI VE SOSYAL TESİSLER” İNŞAA EDİLMESİ VE 

İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: 

Belediyemiz sınırları içersinde bulunan Pınartepe Mahallesi Sahil Kısmında yer alan, ek 

krokide gösterilen tapulama harici alanda kalan, 12.045,00 m2 alan üzerinde, imar planlarında 

"Park" ve "Yeşil Alan" olarak belirlenen ve kamuya terki yapılmış alanlarda, İstanbul İmar 

Yönetmeliğinin 2.02.4-2.02.5 maddelerinin Kentsel Çalışma Alanları, Yeşil Alanlar ve Sosyal ve 

Teknik Altyapı Alanlarının kullanımları ile ilgili bentlerde belirtilen tesislerin dışında tesis 

yapılmamak şartıyla, bu tür park ve yeşil alanlardan uygun bulunacak olanların, Belediyemizce 

belirlenecek proje doğrultusunda yapımının ve ihale şartnamesine koyulacak bağlayıcı özel 

hükümlerle bakımının, işletilmesinin ve korunmasının sağlanması kaydıyla Belediyemiz Meclisin 

04/11/2011 tarih ve124 sayılı kararı gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine 

istinaden,10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi 2886 S.D.İ.K.nun 36. maddesine göre kapalı teklif 

usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

 

İli İlçesi Bölge Pafta Ada Parsel 

Toplam Arsa 

Alanı (M2) 

İstanbul Büyükçekmece 
Pınartepe 

Mahallesi 

Tapulama harici alan 

1516 ada ön kısmı sahil tarafı 
12.045,00 

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 

28/05/2013 Salı günü, saat 10.00’da, “Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası,  

BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL” adresindeki Büyükçekmece Belediye Binasındaki Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Büyükçekmece Belediye 

Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, (Kumburgaz Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası 

Kumburgaz/Büyükçekmece/İSTANBUL) ihale biriminden 200,00 TL (İkiyüzTürkLirası) bedel 

ödenerek alınabilecektir. 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Belediyemiz sınırları içersinde bulunan 

Pınartepe Mahallesi Sahil Kısmında yer alan, ek krokide gösterilen tapulama harici alanda kalan, 

12.045,00 m2 alan üzerinde, imar planlarında "Park" ve "Yeşil Alan" olarak belirlenen ve kamuya 

terki yapılmış alanlarda, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 2.02.4-2.02.5 maddelerinin Kentsel 

ÇAlışma Alanları, Yeşil Alanlar ve Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının kullanımları ile ilgili 

bentlerde belirtilen tesislerin dışında tesis yapılmamak şartıyla, bu tür park ve yeşil alanlardan 

uygun bulunacak olanların, Belediyemizce belirlenecek proje doğrultusunda yapımının ve ihale 

şartnamesine koyulacak bağlayıcı özel hükümlerle bakımının, işletilmesinin ve korunmasının 

sağlanması kaydıyla 6 adet tenis kortu (36,57 m x18,27 m), 2 adet basketbol sahası (32 mx19 m), 

olimpik yüzme havuzu (25mx50m), çocuk havuzu (6mx25m), hizmet binaları (534,90 m2), sosyal 

tesis (408 m2)alanlı yapı inşa edilecektir. 

İnşa edilecek yapılar, şartname ekinde bulunan teknik şartname, avan projeye uygun 

olarak projelendirilecek ve yapının avan projede belirlenen alanları ise yüklenicinin kullanımına 

bırakılacaktır. 
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Yüklenici, onaylanan avan projeye göre her türlü uygulama projelerini yaparak idareye 

onaylatacaktır. 

Ayrıca ayrıntılı zemin etütleri, uygulama projeleri (mimari-statik-elektrik-makine tesisat 

uygulama projeleri) tevhid-ifraz, harita hizmetleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Bu 

projelere, etütlere ilişkin her türlü harcama yükleniciye aittir. 

Yüklenici ruhsat süresi içinde, yapı ruhsatını alacak; iş süresi içinde, eksiksiz ve 

kullanılabilir vaziyette yapıyı tamamlayarak, işletme süresi içinde sözleşme ve şartnamede 

belirtildiği şekilde kullanacak süre sonunda idarenin izni ile yapılmış değişiklikleri de koruyarak, 

kullanmaya engel herhangi bir hali olmaksızın çalışır vaziyette sağlam ve boş olarak belediyeye 

devredecektir. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: İşin muammen bedeli; Geçici ve kesin Teminatlara, her türlü 

vergi ve harçlara esas teşkil edecek İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 4.808.748,50 TL 

(DörtmilyonsekizyüzsekizbinyediyüzkırksekizTürkLirasıEllikuruş) ile yıllık ortalama tahmini 

kira bedeli 12.000,00 TL.(OnikibinTürklirası)’nın toplamı 4.820.748,50 TL. (Dörtmilyonsekizyüz 

yirmibinyediyüzkırksekizTürkLirasıElliKuruş)’dır. Geçici ve kesin teminatlar ile sözleşme bedeli 

üzerinden yapılacak tüm hesaplamalarda bu bedel esas alınacaktır. 

İhale konusu işin keşif bedeli 4.809.748,50 TL. (Dörtmilyonsekizyüzdokuzbinyediyüz 

kırksekizTürkLirasıElliKuruş’dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden 

herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

7 - İŞİN SÜRESİ: Kira süresi 10 yıl olup, bu süre yapı ruhsatının Belediyeden 

alınmasından sonra başlar. 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

MADDE - 8) 

8.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 4.808.748,50 TL 

(DörtmilyonsekizyüzsekizbinyediyüzkırksekizTürkLirasıEllikuruş) ile yıllık ortalama tahmini 

kira bedeli 12.000,00 TL.(OnikibinTürklirası) nın toplamı 4.820.748,50 TL. (Dörtmilyonsekizyüz 

yirmibinyediyüzkırksekizTürkLirasıElliKuruş ) nın %3’ü olan 144.622,46 TL (Yüzkırkdörtbin 

altıyirmiikiTürkLirasıKırkaltıKuruş)dır 

8.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 4.808.748,50 TL (Dörtmilyon 

sekizyüzsekizbinyediyüzkırksekizTürkLirasıEllikuruş) ile ihale sonucu oluşacak ortalama yıllık 

kira bedelinin % 6’sı oranında alınacaktır. 

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün 

yapılmasını müteakip, inşaat kısmına ait kesin teminatın tamamı iade edilecektir. 

8.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

8.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır. 

8.5) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en 

geç saat:09.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya bankalardan birinden bu bedel 
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kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat:09.00 dan sonra teminat kabul edilmez. 

Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

8.6. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır 

8 .7.Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır 

9 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki niteliklere sahip olması, belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. 

a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H. Geçici teminat, 

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

J. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden 

alınmış belge,(Sözleşme esnasında sunulacaktır) 

K. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge 

(Sözleşme esnasında sunulacaktır), 

L. Şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, 

M. İhale konusu iş kapsamında inşaatların yapımı süresince aşağıda belirtilen personeli 

istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt 

yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

- 1 adet en az 2 yıl deneyimli mimar 

N) Teklif sahibi şirketin 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması, 

S) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
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10 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek 

geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin 

teminatı irada kaydedilir. 

11 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. 

maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi olacaktır. 

12 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

12.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak 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. 

12.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 9.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.. 

13 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 28/05/2013 Salı günü saat:09:00’a kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında, Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası, Mimarsinan / 

Büyükçekmece/İSTANBUL Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 

verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.. 

Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

14 - UYGUN TEKLİF BEDELİN TESPİTİ: 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 

Arttırama esas, yıllara göre alınacak minimum kira bedeli aylık 1000,00 TL 

(BinTürkLirası) belirtilmiş olup, istekliler belirtilen aylık kira bedeli üzerinden % yüzde olarak 

(tek bir yüzde artış oranı belirtilerek) artış yapacaklardır. 

Teklif mektubunda; en fazla kira bedeli teklif eden istekli üzerinde ihale bırakılacaktır. 

Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneğine uygun olarak verilecektir. Teklifler 

rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 

2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit 

etmekte serbesttir.) 

15 - 28/05/2013 tarihinde ve ihale saatlerinde teklif veren veya geçerli teklif veren firma 

olmaması halinde iş aynı muhammen bedel ve aynı şartlarda saatler aynı kalmak şartı ile 

11/06/2013 tarihinde yeniden ihale edilecektir. 

İlan olunur. 4022/1-1 
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GÜÇ TRAFOLARI ONARIM VE LABORATUVARLAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE 

BULUNAN 2 KALEM TEHLİKELİ HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden: 

- Çevre ve Orman Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 

- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve 

İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda 

Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği 16. Maddesi hükümlerine göre 

gerçekleştirilecektir.  Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/59005 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TEİAŞ Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 497 14 10 - 0312 484 27 21 

c) Elektronik Posta Adresi : 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet 

    adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu satış işinin : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

 

Sıra 

No Malzeme Adı ve Karekteristiği Miktarı 

Bulunduğu 

Yer Atık Kodu Atık Durumu 

1 
154734,5 - 31,5 

kV Güç Trafosu 
260000 kg Gölbaşı 16 02 15 Tehlikeli 

2 Yağlı Trafo Bakırı 20000 kg Gölbaşı 16 02 15 Tehlikeli 

 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme 

Müdürlüğü TEİAŞ Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29.05.2013 - 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. 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 ilgili 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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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, 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, 

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif İsteme Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.3.1. Tehlikeli Atıklar için ; 

Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak 

isteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise 

ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

Yukarıda (4.3.1.) maddesinde belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter onaylı 

suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların 

sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. 

Satışa konu olan malzemenin ilgili tehlikeli atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre Orman 

ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. 

Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık 

listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif İsteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen 

durumda olunmadığına ilişkin taahhütname. 

5. İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (ElliTürkLirası) karşılığı 

TEİAŞ Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) 

TEİAŞ Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta 

yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 TL (AltmışTürkLirası) doküman bedelini HALK BANKASI GÖLBAŞI 

ŞUBESİ IBAN NO: TR 95 0001 2009 3850 0013 0000 01 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 
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beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ GÜÇ TRAFOLARI ONARIM VE 

LABORATUVARLAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (MUHABERAT SERVİSİ) TEİAŞ SOSYAL 

TESİSLERİ GÖLBAŞI/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, kalem için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale 

üzerinde bırakılan istekliyle kalem için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10. Bu ihalede, istekliler satışı yapılacak her bir kalem için kısmi teklif verebilecektir. 

Teklifler kaleminin tamamı için verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 28/08/2013 tarihinde önce 

olmayacak şekilde verilmelidir. 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

13. Diğer hususlar: 

13.1. İhale konusu malzemenin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılan ve 

ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan 

hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve 

İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt 

ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 4086/1-1 

—— • —— 
ARABA TAŞIMA VAGONU İMALATINDA KULLANILACAK TEKERLEK 

TAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP RULMAN 

SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/59022 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56  

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

2 - İhale konusu malın 

     adı ve miktarı : 1) 104 adet Silindirik Makaralı Rulman WJP 120X240P, 

  2) 104 adet Silindirik Makaralı Rulman WJ 120X240 için 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 13.06.2013 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4099/1/1 
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12 ADET JEOTERMAL RUHSAT SAHALARININ İHALELERİ YAPILACAKTIR 

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 

kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 12 Adet Jeotermal Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 

45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. 

1) Afyonkarahisar İli, Çobanlar İlçesi, 1687,96 hektar alana sahip, K25-c2, K26-d1 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 154 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 319000 326786 326862 326870 324000 322044 

Yukarı(X) 4284630 4284500 4283174 4283000 4283000 4282998 

 

 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 317000 317000 

Yukarı(X) 4283000 4286000 

 

2) Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi Pazarağaç Kasabası, 989,73 hektar alana sahip, K25-c3, 

K25-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 218 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı 

Saha. 

  

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 314000 313974 313964 317000 317000 313615 311000 

Yukarı(X) 4274000 4273974 4272066 4272361 4270795 4270897 4277000 

 

3) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi Elvanpaşa Köyü, 4523,71 hektar alana sahip, K23-

c2, K24-a4, K24-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 249 Nolu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

  

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 760627 239459 239602 245020 243915 247046 247245 

Yukarı(X) 4297090 4297079 4300860 4298878 4296959 4294833 4294575 

 

 8.Nokta 9.Nokta 

Sağa (Y) 244740 760724 

Yukarı(X) 4292260 4292393 

 

4) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi Başkimse Köyü, 3467,99 hektar alana sahip, K24-

a1, K24-a2, K24-a3, K24-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 250 Nolu Jeotermal 

Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 
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Poligon: 1  

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 246889 253527 251000 248508 248305 248030 245989 

Yukarı(X) 4307590 4306000 4306000 4303276 4303260 4302754 4300525 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 245970 245744 245693 

Yukarı(X) 4300527 4300134 4302824 

 

Poligon: 2 

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

Sağa (Y) 254090 254623 254024 260451 255873 

Yukarı(X) 4305865 4305738 4309360 4304213 4303852 

 

5) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi Yeşilhisar Kasabası (Ahırhisar Köyü), 1013,12 

hektar alana sahip, K23-c1, K23-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 251 Nolu Jeotermal 

Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon: 1  

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

Sağa (Y) 752888 753123 752393 749663 752826 

Yukarı(X) 4284902 4280916 4280916 4285526 4285710 

 

Poligon: 2  

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

Sağa (Y) 760288 760219 760738 760768 

Yukarı(X) 4285041 4286145 4286176 4285075 

 

Poligon: 3  

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

Sağa (Y) 760263 760874 760879 758463 

Yukarı(X) 4281082 4281105 4280916 4280915 

 

6) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Sorkun Kasabası, 1173,66 hektar alana sahip, K24-

d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 252 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı 

Saha. 

 

Poligon: 1  

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 243500 244063 244206 243640 761707 761639 243621 

Yukarı(X) 4264650 4264570 4264059 4264180 4264395 4265925 4266142 

 

 8.Nokta 

Sağa (Y) 243733 

Yukarı(X) 4265744 
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Poligon: 2  

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 240000 241400 242417 241715 239020 239251 239000 

Yukarı(X) 4260000 4258000 4257322 4257264 4260993 4260996 4262000 

 

 8.Nokta 

Sağa (Y) 240000 

Yukarı(X) 4262000 

 

7) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi Güre Köyü, 3604,77 hektar alana sahip, K23-c3, 

L23-b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 253 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı 

Saha. 

  

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 757780 757120 757860 757980 756871 751470 752813 

Yukarı(X) 4264300 4262300 4262300 4261660 4260526 4260031 4265697 

 

 8.Nokta 9.Nokta 

Sağa (Y) 761606 761667 

Yukarı(X) 4266070 4264394 

 

8) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, 4869,69 hektar alana sahip, K23-c2, K23-c3 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 254 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

  

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 755058 757054 758455 760898 761255 755070 755058 

Yukarı(X) 4280671 4280785 4280914 4280914 4272767 4272717 4277620 

 

9) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, Devlethan Köyü 4896,69 hektar alana sahip, K23-c3 

paftasında aşağıda koordinatları verilen 255 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

  

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

Sağa (Y) 755083 761268 761440 753202 

Yukarı(X) 4272672 4272748 4266067 4265723 

 

10) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 391,49 hektar alana sahip, K25-a3, K25-a4 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 149 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon: 1  

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

Sağa (Y) 294000 295667 293000 291857 

Yukarı(X) 4296000 4296000 4294000 4295142 
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Poligon: 2 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 297000 297000 295667 

Yukarı(X) 4299000 4298199 4298733 

 

11) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Yaylabağı Kasabası, 3998,25 hektar alana sahip, 

K24-b2, K25-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 168 Nolu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

  

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

Sağa (Y) 282000 282000 277494 280400 290840 291920 

Yukarı(X) 4316000 4315999 4316000 4319350 4319060 4316000 

 

12) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi Köyü, 364,08 hektar alana sahip, K24-b2 

paftalarında aşağıda koordinatları verilen 299 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

Poligon: 1  

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 266485 267250 269507 

Yukarı(X) 4312000 4314050 4312000 

 

Poligon: 2 

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

Sağa (Y) 271000 271550 272000 272000 271884 271000 

Yukarı(X) 4310611 4310100 4310178 4309336 4309231 4310312 

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ 
 

S. 

No 
İlçe Köyü Kasabası 

Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel (¨) 

Geçici 

Teminat (¨) 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

  1 ÇOBANLAR MERKEZ 1687,96 32.000,00 960,00 29/05/2013 14.00 

  2 ÇAY PAZARAĞAÇ  989,73 25.400, 00 762,00 29/05/2013 14.00 

  3 SİNANPAŞA ELVANPAŞA 4523,71 85.200, 00 2.556,00 29/05/2013 14.00 

  4 SİNANPAŞA BAŞKİMSE 3467,99 65.300, 00 1.959,00 29/05/2013 14.00 

  5 HOCALAR YEŞİLHİSAR 1013,12 25.400, 00 762,00 29/05/2013 14.00 

  6 SANDIKLI SORKUN 1173,66 50.000, 00 1.500,00 29/05/2013 14.00 

  7 HOCALAR GÜRE 3604,77 67.900, 00 2.037,00 29/05/2013 14.00 

  8 HOCALAR MERKEZ 4869,69 91.700, 00 2.751,00 29/05/2013 14.00 

  9 HOCALAR DEVLETHAN 4896,69 92.200, 00 2.766,00 29/05/2013 14.00 

10 MERKEZ SUSUZ-AKÇİN 391,49 25.400, 00 762,00 29/05/2013 14.00 

11 İHSANİYE YAYLABAĞI 3998,25 150.000, 00 4.500,00 29/05/2013 14.00 

12 MERKEZ BAYRAMGAZİ 364,08 25.400, 00 762,00 29/05/2013 14.00 

 

1 - İhale Şartname ve Eklerinin :  

a) Alınacağı Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. 

  Özel İdare İş Hanı Kat: 6 

  AFYONKARAHİSAR 
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b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini 

ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 

adreste görülebilir.  

2 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. 

Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4  

  AFYONKARAHİSAR 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü.  

3 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı 

Salonu 

  Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4  

  AFYONKARAHİSAR 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 29/05/2013 Günü ihale saatine kadar. 

4 - İhaleye Katılma Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan) 

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri. 

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi 

ibraz edeceklerdir. 

d) Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 

e) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat. 

f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 

g) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 

h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.  

5 - İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması 

durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.  

6 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale 

komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

7 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 

İlan olunur. 4055/1-1 
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TOPLAM 140 MİLYON ADET SAYISAL OYUN KUPONU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 80 milyon adet sayısal loto, 60 milyon 

adet süper loto oyun kuponu (toplam 140 milyon adet); kuruluşça hazırlanan termin programına, 

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

belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç ve dış 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 firmaların, 

ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

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

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

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

Yapılacak Olan Satın Almalara Ait Ticari Şartnamenin 2. ve 5. maddesi ve Dış Piyasadan 

Yapılacak Olan Satın Almalara Ait Ticari Şartnamenin 5. (d bendi hariç) maddelerinde yazılı 

belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek 

şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, 28.05.2013 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan 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. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve 

teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.  

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

açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren ENAZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT 

verilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4092/1/1-1 
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140 MILLION PIECES OF GAME COUPON WILL BE PURCHASED 

BY THE STATE SUPPLY OFFICE 

GENERAL DIRECTORATE 

140 million pieces of game coupon 80 million pieces game coupon of sayısal loto and 60 

million pieces game coupon of super loto shall be purchased from domestic and foreign market 

for the need of MPİ by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and 

technical specifications, delivery schedule and with additional conditions concerning the tender. 

1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE. 

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 

without any charge. However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the 

payment of the tender document’s price (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s 

bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned back to the bidder 

after opening all the bids. In case of complete cancellation of tender or withdrawal from order, the 

tender document’s price shall be reimbursed to the relevant bidder. 

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and the commercial specification and their 

annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial 

specifications on the purchases to be made from domestic market and 5th articles except (d) of the 

commercial specifications on the purchases to be made from abroad and the original and a copy 

of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope.  

3. The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III Nolu Satınalma 

Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on 28.05.2013. Bids submitted after this time will not be 

taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline, and 

since the samples provided by the bidders shall be inspected to find out whether the samples of 

the companies with no deficiency as regards to their outer envelope contents comply with the 

required conditions, the inner envelopes containing the bid price information shall not be opened 

till the end of this inspection. With the results of inspection, the inner envelopes of the bidders, 

whose samples have been found appropriate with the required conditions, shall be opened. Inner 

envelopes of the ones that are not appropriate shall not be opened and shall be returned to the 

bidders with all the other documents and samples. The opening date and time of the inner 

envelopes shall be declared to the bidders. If required, bidders shall be cautioned and urged for 

inspection in terms of financial and technical sufficiency.  

5. The bid prices shall be valid for a period of at least sixty (60) days as from the inner 

envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning 

this tender 

6. Bidders will bid for the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 

consideration.  

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 

from the last bidding day, in the same currency of their offers at a rate to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 

8. This work which is subject of the tender is exempted from Public Procurement Law in 

accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the 

right to terminate the bid or order the item in part or in whole or even to choose the winner of the bid. 

To be announced to all candidates. 4092/2/1-1 
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NETWORK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı network sistemi, kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve markasına 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 aslının 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, 24.05.2013 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 ve 

markasına 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. 

 4088/1-1 
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BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı olan Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Birimleri, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23/05/2013 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4089/1-1 
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ŞAMPUAN, TIRAŞ (SAKAL) VE BANYO BIÇAĞI İLE TIRAŞ JELİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı 

ihtiyacı: Şampuanın; Elidor, Pantene, Elseve, Dove, Blendax, Duru, İpek, Hobby, Komili ve Hacı 

Şakir markalarının birinden, 

Tıraş (sakal) ve banyo bıçağının; Gilette, Arko, Derby, Permatik ve BİC markalarının 

birinden, 

Tıraş Jelinin ise; Gilette, Nivea, Arko, Derby ve Gibbs markalarının birinden,  

olmak üzere, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

NO MALZEMENİN CİNSİ İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 Şampuan 100.-TL 

2 Tıraş Jeli 100.-TL 

3 Sakal tıraş bıçağı 100.-TL 

4 Banyo tıraş bıçağı   70.-TL 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

3) Teklifler, 23/05/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
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zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir kalem 

malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen 

ürünlerin markası teklif mektuplarında belirtilecektir. 

6) Firmaların Şampuan için sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak 

tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde litre fiyatları esas alınacak olup, 

ayrıca fiyat tekliflerinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsuratlara yer 

verilmeyecek, ayrıca açık eksiltme sonucunda oluşan litre fiyatları tekrar ambalaj fiyatlarına 

dönüştürülecek ve elde edilen birim (ambalaj) fiyatların kuruş hanesinde iki rakamdan fazla 

oluşan küsuratlar da aşağı yuvarlanarak atılacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4090/1-1 

————— 

100 ADET REGAL MARKA BUZDOLABI, 500 ADET BEKO VEYA REGAL MARKA 

ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE 150 ADET BEKO MARKA TURBO FIRIN 

SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

ihtiyacı, “100 Adet Regal Marka Buzdolabı, 500 Adet Beko Veya Regal Marka Çamaşır Makinesi 

ve 150 Adet Beko Marka Turbo Fırın” ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özellikleri ile 

marka ve modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ MARKASI İHALE EVRAK BEDELİ 

1 BUZDOLABI REGAL   70.-TL 

2 ÇAMAŞIR MAKİNASI BEKO veya REGAL 100.-TL 

3 TURBO FIRIN BEKO   70.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  
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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 YALNIZCA 

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

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

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

3 - Teklifler, 24.05.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II 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 de 

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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir kalemin 

tamamına olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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

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

istekliye vermekte serbesttir. 4091/1-1 

————— 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ İLE DİYARBAKIR, 

ERZURUM, İSKENDERUN, İSTANBUL VE VAN ŞUBELERİ İHTİYACI EKLİ 

LİSTEDE BELİRTİLEN MARKALARINA UYGUN OLARAK KAPALI 

DEVRE TELEVİZYON SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi ile Diyarbakır, Erzurum, İskenderun, 

İstanbul ve Van şubeleri ihtiyacı Kapalı Devre Televizyon Sistemleri teknik şartnamesine ve ekli 

listede gösterilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN CİNSİ 

İHALE EVRAK 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

İdare Merkezi Kapalı Devre 

Televizyon Sistemi 
1. Kısım 130,00 TL 24.05.2013 

Diyarbakır Şubesi Kapalı Devre 

Televizyon Sistemi 
2. Kısım 130,00 TL 24.05.2013 

Erzurum Şubesi Kapalı Devre 

Televizyon Sistemi 
3. Kısım 130,00 TL 24.05.2013 

İskenderun Şubesi Kapalı Devre 

Televizyon Sistemi 
4. Kısım 130,00 TL 24.05.2013 
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MALZEMENİN CİNSİ 

İHALE EVRAK 

BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

İstanbul Şubesi (Karaköy ve 

Kozyatağı Hizmet Binaları) Kapalı 

Devre Televizyon Sistemi 

5. Kısım 130,00 TL 24.05.2013 

Van Şubesi Kapalı Devre  

Televizyon Sistemi 
6. Kısım 130,00 TL 24.05.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir.  

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

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

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24.05.2013 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, kuruluşça hazırlanan 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 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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. 

 4093/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 

 

 



15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 

 

 



15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 

 

 



15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 

 

 



15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 

 

 



15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 

 

 



15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 

 

 



15 Mayıs 2013 – Sayı : 28648 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) 

sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI 

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın 

dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım 

halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak 

göstereceklerdir. 

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI 

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın 

dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım 

halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon 

numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar. 

 

Birimi 

Bölüm/Anabilim 

Dalı Unvan Adet 

Kad. 

Der. Açıklama 

TIP FAKÜLTESİ 
Temel Tıp Bil. Böl./ 

Tıbbi Mikrobiyoloji 
Profesör 1 1  

VETERİNER FAKÜLTESİ 
Klinik Bil. Böl./ 

Cerrahi 
Profesör 1 1  

 
Klinik Bil. Böl./İç 

Hastalıkları 
Doçent 1 1  

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Makine Müh. Böl./ 

Enerji 
Doçent 1 1  

 

Elektrik-Elektronik 

Müh. Böl./Elektrik 

Mak. 

Doçent 1 1  

 
Bilgisayar Müh. Böl./ 

Bil. Donanımı 
Doçent 1 1  

NECATİBEY EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Güzel San. Eğit. 

Böl./Müzik Eğit. 
Doçent 1 1  

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

Tarih Böl./Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi 
Doçent 1 1 , 

BANDIRMA İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER FAK. 

İktisat Böl./İktisadi 

Gelişme ve 

Uluslararası İktisat 

Doçent 1 1  

 4021/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 
ilanın Resmi Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 
5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları 
sağlamış olmak şartıyla: 

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans 
diploması, doktora ve doçentlik belgesi (noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça 
belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim 
kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 
lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime 
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat 
edemez. 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) 
fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin 
yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce 
çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat 
belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan 
diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.) 

 BİRİMİ 
BÖLÜMÜ/ 

ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Mühendislik 

Fakültesi 
Enerji Sistemleri 

Mühendisliği Bölümü 
Profesör 1 1 

Plazma teknolojileri alanında 
çalışmaları olmak. 

2 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Çocuk 

Sağlığı ve 
Hastalıkları ABD. 

Yardımcı 
Doçent 

2 1 
Epilepsili çocuk hastalarda 

antiepileptik ilaçların etkileri 
üzerine çalışmaları olmak. 

 4026/1-1 —— • —— 
Ankara Valiliği İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 
Tıbbi Teknolog Hasan Kararkuş Hakkında 
Ankara Valiliği İl Disiplin Kurulunun 08.01.2013 tarih ve Esas No: 155630 Karar No: S-2 

sayılı kararı ile DMK’nın 125. Maddesi (D-b) fıkrası gereğince Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması cezasıyla, Ankara Valiliği İl Disiplin Kurulunun 05/02/2013 tarih ve Esas No: 
11068 Karar No: S-33 sayılı kararı ile DMK’nın 125. Maddesi (D-b) fıkrası gereğince Kademe 
İlerlemesinin Durdurulması cezasıyla Tecziye edildiniz. 

İlanen Duyurulur. 4051/1-1 —— • —— 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA 
KARARI İLANININ İPTALİ 

Yazar Sosyal Hizmetler Yemek Gıda Bilgi İşlem İnşaat Temizlik Eğitim Taahhüt Turizm 
Sanayi Limited Şirketi (Ankara Ticaret Odası, Ticaret Sicil No: 228159) unvanlı tüzel kişi ve 
Şirket Sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Murat Yazar isimli gerçek kişi hakkında  
3 Ağustos 2012 tarih ve 28373 sayılı Resmi Gazete'de Sayfa: 95 te yayınlanan 2012/16469 Kayıt 
Nolu İhaleden dolayı İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilanı, Ankara 17. İdare 
Mahkemesi'nin E.2012/1102, K.2013/431 sayılı kararı ve 10.05.2013 tarih ve 126 sayılı Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Makam Olur' u ile iptal edilmiştir. 4121/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 
Resmi Gazete’nin 11 Mayıs 2013 tarih ve 28644 nolu sayısında yayınlanan ikinci sınıf 

noterliklere ait ilan listesinin ikinci sırasında olan Ceyhan İkinci Noterliğinin gayri safi geliri 
323.792,01.-TL olması gerekirken sehven 23.792,01.-TL olarak yayımlanmıştır. 

İlan metninin ikinci sırasında olan Ceyhan İkinci Noterliğinin gayri safi geliri 
323.792,01.-TL: olduğu Tashihen İlan olunur. 4014/1-1 
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Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Yüksekokulumuzun çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri uyarınca aşağıda ünvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel şartlara haiz olmaları 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı 
dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, tebliğlerini, makalelerini ve bunlara yapılan atıfları, verdikleri 
dersleri varsa yapmış oldukları idari görevleri, yönettikleri doktora ve yüksek lisans tezlerini 
kapsayan bilimsel çalışmalarının yayın listesini ve yayınlarını 4 adet dosya halinde dilekçelerine 
ekleyerek hami üniversitemiz Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
İlan olunur. 
ADRES: 
Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36     34357 Ortaköy/İSTANBUL 
BİLGİ EDİNME: 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 
Vatan Caddesi No: 69 Kavacık - Beykoz 34805 İstanbul  
Telefon: 444 25 69 (BLMY) Faks: +90 (0) 216 413 95 20 

BÖLÜM/PROGRAMI ALANI Doç.Dr. 
YÖNETİM 
ORGANİZASYON 
BÖLÜMÜ 
İşletme Programı 

Yönetim ve Strateji Alanında Doçentliğini almış olmak, 
yönetim ve Organizasyon alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak ve eserler yayımlamış olmak. 

1 

DIŞ TİCARET 
BÖLÜMÜ 
Dış Ticaret Programı 

Maliye Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak, 
Kayıtdışı Ekonomi, AB ve Türkiye’de Yatırımlara ve 
İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Dış Ticaret ve 
Lojistik Alanında çalışmalar yapmış ve eser yayınlamış 
olmak. 

1 

 4081/1-1 
—— • —— 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

İç Hastalıkları Yrd.Doç. 1 
Myeloproliferatif Hastalıklar 
konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

Yrd.Doç. 1 
Romatoid Artrit Hastalığı 
konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Radyoloji Yrd.Doç. 1 
Üroloji alanında MR çalışmaları 
olmak. 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Kardiyoloji Yrd.Doç. 1 
Koroner Arter Hastalığı 
konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

Temel Tıp 
Bilimleri 

Fizyoloji Yrd.Doç. 1 

Tıp Fakültesi mezunu ve fizyoloji 
alanında tıpta uzmanlık eğitimi 
almış olmak, Elektrofizyoloji 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Fen-
Edebiyat 
Fakültesi 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik 
Yrd.Doç. 1 

Böcek moleküler biyolojisi, 
biyoenformatik ve gen sessiz-
leştirme konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 4064/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 08.05.2013       Karar No: 6667 

- Evvelce Lehine Hak Tesis 

Edilen Şirketlerin Adı : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 

2) Exxonmobil Exploration & Production Turkey B.V. 

- Evvelce Aleyhine Takyit 

Konulan Şirketlerin Adı : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 

2) Exxonmobil Exploration & Production Turkey B.V. 

- Merkez Adresleri : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cd. No: 86 ANKARA 

2) Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda HOLLANDA 

- Tebligat Adresleri : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cd. No: 86, 06100 ANKARA 

2) Gaziosmanpaşa Mah. Boğaz Sok. No: 10, 

06700 Sheraton Otel & Convention Center 

Çankaya ANKARA 

- Terkin Edilen 

Petrol Hakkının Mahiyeti : Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu ve IV no.lu 

Çorum Petrol Bölgeleri’nde Karadeniz’de Türk karasuları 

dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921, 3922 hak sıra 

no.lu petrol arama ruhsatlarının dosyalarında krokileri ve 

koordinatları belirtilen kısımları üzerinde evvelce 

28.05.2009 tarih, 5882 ve 5883 sayılı petrol hakkına 

müteallik kararlarla tesis ve tescil edilen hakların terkin 

edilmesi ve Petrol Siciline tescili. 

- Müracaat Tarihleri : 21.02.2013 

Karar: 

Türkiye Petrolleri A.O. ve Exxonmobil Exploration & Production Turkey B.V.’nin, 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu ve IV no.lu Çorum Petrol Bölgeleri’nde Karadeniz’de 

Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921, 3922 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatlarının dosyalarında krokileri ve koordinatları belirtilen kısımları üzerinde; 

Genel Müdürlüğümüzün 28.05.2009 tarih, 5882 ve 5883 sayılı “Petrol Hakkına Müteallik 

Karar”larıyla 07.06.2009 tarihinde her iki şirket için birer hak ve takyit olarak tesis edilen 

hakların bu kez terkin edilmesi hususunda; Petrol Kanunu’nun 34/2 (c,d), 35 ve 36 ncı 

maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.04.2013 tarihli Olur’ları da alındıktan sonra; 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu ve IV no.lu Çorum Petrol Bölgeleri’nde 

Karadeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921, 3922 hak sıra no.lu petrol 

arama ruhsatlarının dosyalarında krokileri ve koordinatları belirtilen kısımları üzerinde Genel 

Müdürlüğümüzün 28.05.2009 tarih, 5882 ve 5883 sayılı “Petrol Hakkına Müteallik Karar”larıyla; 

Türkiye Petrolleri A.O. ve Exxonmobil Exploration & Production Turkey B.V. için birer hak ve 

takyit olarak 07.06.2009 tarihinde Petrol Siciline tesis ve tescil edilen hakların, Devlete hiçbir 

mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, terkin edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ncı 

maddeleri gereğince karar verilmiştir. 4085/1-1 
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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

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir

BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ

(SGM-2013/6)
— Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı  Tasarım Gereklerine Dair

Tebliğ (SGM-2011/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2013/7)
— Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2013/8)
— Kaynak Sarf Malzemeleri-Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan

Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar-Sınıflandırma ile İlgili Tebliğ (TS EN
ISO 2560) (No: MSG-MS-2013/11)

— Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2013/21)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/5/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-29 Sayılı
Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


