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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/5176
Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Bursa Polis Koleji

Müdürlüğünün kapatılarak, adı geçen Genel Müdürlüğün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı
olarak Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığının 21/6/2013 tarihli
ve 122673 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Ağustos 2013
CUMA

Sayı : 28744



           Karar Sayısı : 2013/5199

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat

Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin

Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürür-

lüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 31/7/2013 tarihli ve 12647 sayılı yazısı üzerine,

15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı

Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                               N. AVCI                                                      B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARI

           Karar Sayısı : 2013/5211

Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri

Bakanlığının 31/7/2013 tarihli ve 1088 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile ça-

lışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde ko-

runmalarını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli

bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı ol-

duğu işlerde ve bu işlerde çalışanlara veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici

iş sözleşmesi ile çalışanlara uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 25/6/1991 tarihli ve 91/383/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel

olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren: Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini

kendi işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işvereni,

b) Özel sağlık gözetimi: Çalışanın kişisel sağlık durumu dikkate alınarak işin yürütümü

dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere yönelik yapılan sağlık gözetimini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan işveren ve işyeri tanımı 6331 sayılı Kanunda;

belirli süreli iş ve geçici iş ilişkisi tanımları ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda

tanımlandığı gibidir.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Eşit davranma

MADDE 5 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, özellikle

kişisel koruyucu donanımlara erişim dâhil olmak üzere işyerinde çalışanların sağlık ve güven-

liklerinin korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından farklı uygulamalarda bulunamaz.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331

sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı

ile çalışanlara;

a) İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler

hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.

b) Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık

gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıka-

bilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

Eğitim

MADDE 7 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli

süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini

de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.

Sağlık gözetimi

MADDE 8 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre yapılacak sağlık göze-

timlerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde; işveren, belirli

süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların, işin gerektirdiği özel

sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel sağlık gözetimi, işten kaynaklanan gereklilik

devam ettiği sürece, çalışanın sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 9 – (1) 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre işyerinde iş sağlığı ve gü-

venliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişiler; belirli süreli veya geçici

süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edilecek çalışanlarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulan

veya belirli süreli işi üstlenen işveren tarafından bilgilendirilir. Söz konusu çalışanların da diğer

çalışanlarla birlikte sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler

Geçici iş ilişkisinde bilgilendirme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar ile birlikte;
a) Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacaklarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulacak işveren

diğer işverene, 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar
ile yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek ve işin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi
verir. Bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlar.

b) Çalışanlarını geçici olarak devredecek işveren de aldığı bu bilgileri geçici iş ilişkisi
ile çalıştırılacak çalışanlara verir.

Geçici iş ilişkisinde sorumluluk
MADDE 11 – (1) Çalışanlarını geçici olarak devreden işveren ile birlikte geçici iş iliş-

kisi kurulan işveren, yapılan iş süresince işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur.
(2) Birinci fıkranın uygulanması bakımından, işin yapılmasına ilişkin sorumluluk, iş

sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konuları ile sınırlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte geçici veya be-

lirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan istihdam edilen işyerlerinde 6331 sayılı Kanun hükümleri
de uygulanır.

Daha uygun önlemlerin alınması
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, belirli süreli veya geçici süreli iş ilişkisi ile istihdam

edilen çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için daha uygun önlemlerin alınmasına
ve uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici

veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 9 uncu maddesi,
1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan istihdam edilen ve 50 ve

daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerindeki işler için yayımı tarihinde,
2) Diğer işyerleri için 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile eş zamanlı olarak,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONLARI KURULUŞ

VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/10/2011 tarihli ve 28088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tabiat

Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin

7 nci maddesinin birinci fıkrasının  (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bölge komisyonlarınca; tabiat varlıkları, sit alanı tescili, derecelendirilmesi, sit alanı

geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları ve revizyonlarına ilişkin alınan kararlara karşı,

diğer kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarca yapılan itirazları değerlendirerek karar almak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Merkez Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan

üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bölge komisyonu, ilk toplantısında üyelerden birini başkan bir diğerini başkan

yardımcısı olarak seçer. Başkanın katılamadığı hallerde başkan yardımcısı, komisyona başkan-

lık eder. Bakanlıkça her yıl Ocak ayında komisyon üyelikleri yenilenir. Yeni üyeler görevlen-

dirilene kadar mevcut üyeler görevine devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bölge komisyonları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya

katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı dörtten az olamaz. Kararlar;

Kanun, ilgili mevzuat ve ilke kararlarındaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek

yazılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/10/2011 28088
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Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Stan-

dardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “sicil” ibaresi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri Türk Standardları Enstitüsünün kadrolu perso-

nelini kapsar. Diğer personel için sözleşmesindeki hükümler ile bu Yönetmeliğin söz konusu

personel için düzenlendiği açıkça belirtilen maddeleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Ensti-

tüsü Kuruluş Kanununun 10/A ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Personel” ve “Hizmet”

tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel:  Türk Standardları Enstitüsünde çalışan kadrolu personeli,

Hizmet: TSE’de veya hangi statüde olursa olsun diğer kamu kurum ve kuruluşlarında

geçen bütün hizmeti,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu Enstitüyü zarara uğratan personel hak-

kında Devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. Ayrıca bu personel hak-

kında Yönetmeliğin disiplin hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Personel, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-

nel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında si-

gortalı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Personel hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin, garaz nedeniyle veya mücerret hakaret için,

uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni

işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, haksız isnada uğrayan personelin disiplin

amirlerinin teklifi üzerine Başkan, isnatta bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına baş-

vurur.

Ayrıca ceza soruşturmasından bağımsız olarak disiplin soruşturması da yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üze-

re aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Personel, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,

muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitele-

rinde çalışamaz. Enstitünün faaliyet alanlarında her ne ad altında olursa olsun ücretli veya üc-

retsiz danışmanlık, müşavirlik, eğitmenlik ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz.

Enstitü personelinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurul-

muş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri, özel kanunlarda

belirtilen görevler ile Enstitüden izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü

çalışmaları ikinci fıkrada belirtilen yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırıl-

ması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın toplam kadro sayısının % 2’sini geçmemek

üzere sözleşmeli olarak çalıştırılan yerli ve yabancı personeldir. Bu şekilde çalıştırılacaklarda

aranacak şartlar ile çalıştırma usul ve esasları ilgili yönerge ile belirlenir.

Belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve

yurt dışında Enstitü dışından inceleme elemanı görevlendirilebilir. Enstitü dışından görevlen-

dirilen ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan inceleme elemanlarının günlük inceleme ücreti,

asgarî ücretin aylık brüt tutarının % 25’ini aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirle-

nir.

8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşla-

rında çalışanlar, kurumlarının muvafakatiyle, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile

diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Enstitüde

görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece me-

muriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba

katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bu fıkraya göre görev-

lendirilecek personel, toplam personel sayısının % 1’ini geçemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 37 – Adaylık; daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda adaylık

sürecini geçirmeyip, asaleti onaylanmayan ve Enstitüye yeni giren personelin işe uyumunu

sağlamak ve çalıştırılmasında fayda olup olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme

süresidir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda adaylık sürecini geçirmeyip, asaleti onay-

lanmayan ve Enstitüde kadrolu işe alınanlar bir yıl süre ile adaylık devresi geçirirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “birinci

sicil” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 41 – Adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinin her-

hangi birinden  başarısız olan adayların Enstitüyle ilişikleri Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İlişikleri Kesilen Adayların Durumu

Madde 42 – Adaylık döneminde herhangi bir nedenle Enstitüyle ilişikleri kesilenlere

herhangi bir tazminat ödenmez. Enstitüde görevlerine bu şekilde son verilen personel, 3 yıl

geçmedikçe sınavla veya açıktan atama suretiyle Enstitüye alınamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Asil olarak atanabilmek için, aday personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj

dönemlerinin her birinde başarılı olması şarttır. Adaylık devresi içinde başarılı olan personel

Yönetim Kurulu kararıyla asil olarak atanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 46 – Enstitüde çalışacak personelin kadroları Yönetim Kurulunca ihdas edilir.

Yönetim Kurulu bu kadroların unvanlarını, adetlerini ve derecelerini hizmet ihtiyacına göre

tespit eder.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Enstitüde çalışırken bir üst öğrenimi bitirenlerin, aynı üst öğrenime tahsile ara verme-

den başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra Enstitüye giren emsallerinin ulaştıkları

derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla yeni öğrenim durumlarına göre intibakları yapılır.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan personele bir kademe ilerle-

mesi uygulanır.”

“Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların öğrenim süresinin normal öğrenim süresin-

den fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bun-

lardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde en az bir yıl çalış-

maları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.
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Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin Enstitüde istihdam edil-

mesi halinde, kamuda geçirdiği süreler her yıl bir kademe, her beş yıl bir derece olarak hesap-

lanır, başlangıç derece ve kademesi tespit edilir ve bu süreler Enstitüde geçmiş sayılır. Kamu

kurum ve kuruluşlarında çalışırken kanun gereği alınan derece ve kademeler personelin inti-

bakında ayrıca değerlendirilir.

Enstitü personelinin özel sektörde geçirdiği sürelerin, 12 yılı geçmemek üzere dörtte

üçü dikkate alınır. Bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her beş yılı bir derece yük-

selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Mesleğe özel yarışma sınavıyla alınarak görev yapanlardan yeterlik sınavı sonrası ba-

şarılı bulunarak Denetçiliğe veya TSE Uzmanlığına atananlara bir derece ilerlemesi uygulanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 49 – Enstitüdeki unvanlı kadrolardan;

a) Genel Sekreter kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

2) TSE, kamu ve/veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

68 inci maddesinde belirtilen şekil ve şartlarda özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gere-

ken süre dahil en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az 4 yıl süre ile sevk ve idare sorumluluğu bulunan bir mevkide yöneticilik yapmış

olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma ve yeterlik sınavıyla alınarak

kariyer meslek personeli kadrolarına atanmış ya da yükseköğretim kurumlarında öğretim ele-

manı olarak görev yapmış olmak.

b) Genel Sekreter Yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde

belirtilen şekil ve şartlarda özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dahil en az

12 yıl hizmeti bulunmak.

2) En az 2 yıl süre ile sevk ve idare sorumluluğu bulunan bir mevkide yöneticilik yapmış

olmak veya kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma ve yeterlik sınavıyla alınarak

kariyer meslek personeli kadrolarına atanmış ya da yükseköğretim kurumlarında öğretim ele-

manı olarak görev yapmış olmak.

3) Genel Sekreter İdari Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için en az dört yıllık lisans

eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile iş-

letme veya endüstri mühendisliği bölümünden mezun veya bu alanlarda lisansüstü eğitim almış

olmak.

4)  Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için en az 4 yıllık eğitim

veren mühendislik fakültesi veya teknik okul mezunu olmak ve standardizasyon, kalite, bel-

gelendirme, laboratuvar, metroloji ve benzeri konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) 1.Hukuk Müşaviri, Merkez Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Koordinatörü ve Müşavir

kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. Ancak, 1.Hu-

kuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak.
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2) TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde

belirtilen şekil ve şartlarda özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dahil en az

10 yıl hizmeti bulunmak.

3) Enstitünün teknik hizmetlerini yürüten birimlerde Merkez Başkanı ve Daire Başkanı

kadrolarına atanabilmek için, TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci

maddesinde belirtilen şekil ve şartlarda özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre

dahil en az 1 yıl süre ile müdür veya emsali bir kadroda yöneticilik yapmış olmak.

d) İl Koordinatörü, Grup Başkanı, Müdür, Dış Temsilci ve Temsilci kadrolarına atana-

bilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

2) TSE ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az 6 yıl hizmeti bulunmak. Ancak

Grup Başkanı kadrosuna atanacaklar için bu sürenin en az iki yılını Enstitüde geçirmiş olmak.

e) Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) Hukuk Müşaviri kadrolarına atanabilmek için hukuk fakültesi mezunu, Avukat kad-

rolarına atanabilmek için avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

2) TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde

belirtilen şekil ve şartlarda özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dâhil Hukuk

Müşaviri kadrosuna atanabilmek için en az 10 yıl, Avukat kadrolarına atanabilmek için en az

6 yıl hizmeti bulunmak. Ayrıca Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrolarına bu Yönetmeliğin 32 nci

maddesi hükümlerine göre de atama yapılabilir.

f) Başaraştırmacı, Araştırmacı, Uzman, Teknik Şef, İdari Şef, Şef ve Muhasebeci kad-

rolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

2) TSE ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıllık hizmeti bulunmak. Ancak

Başaraştırmacı kadrosuna atanacaklar için 10 yıl hizmeti bulunmak ve Teknik Şef kadrosuna

atanacaklar için 5 yıllık sürenin en az iki yılını Enstitüde geçirmiş olmak.

g) Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü kadrolarına bu Yönet-

meliğin atanma şartlarına bağlı olmaksızın Yönetim Kurulunca atama yapılabilir. Ancak atama

için aşağıdaki şartlar aranır:

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

2) Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanabilmek için TSE, kamu ve/veya özel sektörde

en az 10 yıl, Basın Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü kadrolarına atanabilmek için TSE, kamu

ve/veya özel sektörde en az 5 yıl hizmeti olmak.

h) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanunu ile bağlı mevzuatı uyarınca kamu iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

Yukarıda belirtilmeyen veya ihtiyaca göre ihdas edilecek kadrolara yapılacak atama-

larda aranacak şartlar Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Enstitüde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Merkez Baş-

kanı, Daire Başkanı veya Başkanlık Müşaviri kadrolarında görev yapan personel, görevden

ayrılması veya alınması halinde Müşavir olarak atanır. Ancak bu unvanlarda görev yapan per-

sonelden uygun görülenler takdir hakkı ve Başkanın danışma ihtiyacı çerçevesinde Yönetim

Kurulunca Başkanlık Müşavirliğine atanabilirler.

Yönetici kadrolarına Enstitü içinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir

atamanın yapılabilmesi için son 4 yıllık dönemde bu Yönetmelikte tanımı yapılan aylıktan kes-

me, kademe ilerlemesinin durdurulması veya işten çıkarma cezalarından birini almamış olması

şarttır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 51 – Bir personelin kademe ilerlemesi yapabilmesi için bulunduğu kademede

bir yıl çalışmış olması şarttır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvan-

ları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin on beşinci kademesinden aylık almaya hak

kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayan veya altı yıllık sicil

notu ortalaması 90 ve üzeri olması nedeniyle kademe ilerlemesine hak kazananların kazanılmış

hak aylıkları, kadro şartı aranmaksızın bir kereye mahsus olmak üzere bir üst dereceye yük-

seltilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün adı “Özlük Dosyası” olarak de-

ğiştirilmiş ve 55 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özlük Dosyası

Madde 56 – Personel için bir kütük defteri tutulur. Ayrıca bir özlük dosyası açılır.

Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruş-

turma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve

belgeler konulur.

Personelin başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece

yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişiklerinin kesilmesinde, hizmet ge-

rekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.

Özlük dosyasının tutulma usul ve esasları ile diğer hususlar yönerge ile belirlenir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İzinsiz veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın kesintisiz 10 gün göreve gelmeyen

personel çekilmiş sayılır.”
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MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz

önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme

süreleri farklı belirlenebilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık izin vermeye birim amirleri yetkilidir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 68 – Personele mazereti sebebiyle aşağıdaki izinler verilir:

a)  Doğum İzni ve Süt İzni: Personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum

yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle aylıklı izin verilir.

Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekiz haftalık sürelere iki hafta süre eklenir.

Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile personel isterse doğumdan ön-

ceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, personelin çalıştığı süreler, doğum

sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler personelin sağlık durumuna göre tabip ra-

porunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum

sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda

günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kulla-

nılacağı hususunda kadın personelin tercihi esastır.

b) Babalık İzni: Erkek personele, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün

babalık izni verilir.

c) Evlenme İzni: Personele, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine

yedi gün izin verilir. Bu izin, evlenme tarihinden önce veya sonra kullanılabilir. Ancak evlenme

akdinin yapıldığı tevsik edilemezse verilen izin süresi yıllık izinden düşülür.

d) Ölüm İzni: Personelin talebi halinde, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana,

baba ve kardeşinin ölümü hallerinde yedi gün izin verilir.

e) Kısa Süreli İzin: Zorunlu hallerde, yıllık izni olmayan personele birim amirinin onayı

ile toptan veya bölümler halinde bir yıl içerisinde on gün izin verilebilir. Ancak bu iznin beş

güne kadar olan kısmı yıllık izni olup olmadığına bakılmaksızın saatlik izin olarak kullandırı-

labilir. Kısa süreli izinlerin kullanımı birim amirinin takdirindedir.

Zaruret halinde personele ayrıca on gün daha izin verilebilir. Ancak bu izin müteakip

yılın izninden düşülür.

Saatlik izin kullanımlarında sekiz saat bir gün olarak hesap edilir.

f) Öğrenim İzni: Yüksek lisans veya doktora çalışmaları için personele, Genel Sekre-

terin teklifi ve Başkanın onayı ile öğrenim izni verilebilir.

Öğrenim izni verilen personel bir yıldan az olmamak üzere öğrenim süresinin iki katı

kadar Enstitüye karşı mecburi hizmetle yükümlendirilir.
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Enstitüde çalışan personelin öğrenim izni ve mecburi hizmetle yükümlendirilmesinin

usul ve esasları ile tazminine ilişkin hükümler Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile

belirlenir.

Yukarıda sayılan izinler sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali

haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 69 – Enstitü personeline aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda

gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç

gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on iki aya kadar izin

verilir.

Personelin, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördüğü tedavi sü-

releri, hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen personelin, bu iznin sonunda işe

başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki personel için mahallî usûle göre

verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği

resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen personelin izni, birinci fıkrada belirtilen süreler

kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen personel hakkında 5510 sayılı Kanunun

ilgili hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit

edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden göreve dönmek istemeleri hâlinde,

durumlarına uygun boş kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir

meslek hastalığına tutulan personel, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Ayrıca, personelin;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin;

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye

girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin;

Ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık

kurulu raporuyla belgelendirilmesi hallerinde üç aya kadar refakat izni verilir. Gerektiğinde

bu süre bir katına kadar uzatılır.

Yukarıdaki fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas

teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği

takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç

ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler

yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla personel refakat izni kullanamaz.

Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı

geçemez.
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İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iznin

bitmesini beklemeksizin göreve başlar.

Refakat izni kullanılırken fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile

sosyal yardımlara dokunulmaz.

Hastalık izinleri süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik

ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 70 – Personele, Genel Sekreterin teklifi, Başkanın onayı ile aşağıdaki usul ve

esaslar çerçevesinde ücretsiz izin verilir.

a) Personelin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye

girecek ana, baba, eş ve çocuklar ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi, önemli bir

hastalığa tutulmuş olması veya zorunlu sebeplerin varlığı hallerinde, bu hallerin belgelendiril-

mesi şartıyla, personele istekleri üzerine on iki aya kadar izin verilir.

b) Doğum yapan personele, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum

yapan personele ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız

izin verilir.

c) Yurtdışına kendi imkânlarıyla eğitim maksadıyla giden Enstitü personeline veya eşi

kamu personeli olup yurt dışına sürekli görevle atanan veya eğitim maksadı ile yurt dışına

giden Enstitü personeline görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilir.

d) Enstitü personeline, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını ta-

mamlamış olması ve isteği hâlinde, hizmeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere,

toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel

hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak

sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uy-

gulanmaz.

e) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen

personel ile personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde personel olan eşle-

rine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin ver-

me tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen

her iki eşin personel olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi

geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması

hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya

mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler çekilmiş sayılır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“f) Bölge ve il koordinatörleri, hizmet ihtiyacına göre görev alanlarındaki tüm personeli

15 iş gününe kadar görev alanlarındaki değişik birimlerde geçici olarak görevlendirebilirler.

Bu görevlendirme, personelin talebi olmaksızın yılda en fazla üç kez yapılabilir.”
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MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Enstitünün görevleri kapsamında bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt içinde kurs,

seminer, eğitim ve benzerlerine kısmen dahi ücretleri Enstitü tarafından karşılanarak katılanlar

ile bu faaliyetler için görevlendirilenler, bir yıldan az olmamak üzere faaliyet süresinin iki katı

süreyle Enstitüye mecburi hizmetle yükümlüdürler. Mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar

veya bir ceza sebebi ile Enstitüden çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı

ile orantılı aylık ve yol giderleri de dâhil olmak üzere kendilerine Enstitüce yapılmış bulunan

bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul

ve esaslar Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “siciline” ibaresi “özlük dosyasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinde yer alan “506 sayılı Sosyal Si-

gortalar Kanununa,” ibaresi “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-

nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine,”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Hizmet Tazminatının Ödenmesi ve Zorunlu Emeklilik

Madde 86 – Aşağıdaki hallerde,

a) Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre emeklilik hakkını kazanan ve bunu

SGK’dan aldıkları belge ile doğrulayan personele,

b) İsteği halinde, muvazzaf askerlik sebebiyle görevden ayrılanlara,

c) En az 15 yıl hizmeti bulunmak şartıyla kendi isteği ile TSE’den ayrılanlara,

d) Ölüm halinde veya sağlık kurulu raporu ile belgelenen sakatlık, malûllük ve hastalık

sebebi ile görevden ayrılan personele,

e) İstekleri halinde, milletvekili veya mahalli idareler seçimlerine katılmak maksadı ile

ayrılanlara,

f) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sosyal

Sigortalar Kurumu ve benzeri) emekli olarak ikramiyesini alıp Enstitüde çalışırken ayrılanlara

(Çalıştığı süre ile sınırlı olmak ve toplamda sosyal güvenlik kurumlarında 30 yılı geçmemek

üzere),

g) Yeniden seçilemeyen veya ayrılan TSE Başkanlarına, (TSE’de geçmiş her tam hizmet

yılı için Yönetim Kurulu kararına gerek kalmaksızın),

h) Disiplin cezası haricinde bir nedenle Yönetim Kurulunca işten çıkarılanlara,

ı) T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Si-

gortalar Kanununa tabi olarak aynı ya da değişik kamu kurum ve kuruluşlarında geçen en az

toplam 15 yıl hizmeti bulunan TSE personeline, önceki çalıştığı kurumlardan ayrılırken hangi

ad altında olursa olsun aldığı tazminatın dönemi hariç olmak üzere ve TSE’de en az dört yıl

hizmeti bulunmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı

da dikkate alınarak,

hizmet tazminatı ödenir.
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Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla hizmet tazminatı veya ikramiye ödenmez.

Birinci fıkranın (ı) bendi gereğince hizmet tazminatı ödenen personelin bilgileri mü-

kerrer ödemeleri engellemek için hizmet tazminatı dönemi belirtilmek suretiyle Sosyal Gü-

venlik Kurumuna bildirilir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında TSE’den ayrılanlara hizmet tazminatı ödenmez. Öde-

necek hizmet tazminatı tutarı 30 yılı geçemez. Bir yıldan az süreler için ödenecek tazminat

orantılanmak suretiyle hesaplanır. Bu tazminat genel hükümlere göre belirlenen tazminat ta-

vanını geçemez.

Enstitü personelinden kadınlarda 60, erkeklerde 65 yaşını dolduranların Enstitüyle ili-

şikleri kesilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yurtdışına görevle veya eğitim-öğretim amacıyla gönderilen personel, 5510 sayılı Ka-

nunun ek 4 üncü maddesi çerçevesinde sağlık yardımından faydalandırılır.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri

yürürlükten kaldırılmış ve (f) bendine “Tahakkuk” ibaresinden önce gelmek üzere “Fiilen vez-

nedarlık görevi yapanlara, mutemetlere, ambar memurlarına,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Söz-

leşmeli ve geçici personele” ibaresi “Sözleşmeli ve diğer personele” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının;

a) (B) bendinin sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiş,

“m)Yetkili olmadığı halde basına veya yayın organlarına bilgi veya demeç vermek.”

b) (C) bendinin (h) ve (j) alt bentleri yürürlükten kaldırılmış,

c) (D) bendinin birinci cümlesindeki “1-5” ibaresi “1-3” olarak değiştirilmiş, aynı ben-

din (e) alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiş,

“n) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun menfaat temin etmek,

o) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

ö) Amirlerine, maiyetindekilere, mesai arkadaşlarına ve diğer TSE personeline asılsız

isnat ve iftirada bulunmak.”

ç) (E) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, (k) ve (l) alt bentleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

“m) Bir yıl içerisinde toplam 20 gün mazeretsiz göreve gelmemek.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “si-

cilden” ibaresi “özlük dosyasından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 111 – Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan personel için ve-

rilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.”
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MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri

tarafından verilir.

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra

Genel Sekreter tarafından verilir.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin başlığında yer alan “Sicilden”

ibaresi “Özlük Dosyasından” şeklinde, birinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kesinleşen disiplin cezaları personelin özlük dosyasına işlenir. İşten çıkarma cezası

dışında disiplin cezası almış bulunan personel, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından

beş yıl ve diğer cezaların uygulanmasından on yıl sonra yazı ile başvurarak verilmiş olan di-

siplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Personelin yukarıda yazılı süreler

içerisindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getiril-

mesine Disiplin Kurulunca karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinde geçen “başkanlığında” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek bir

Başdenetçi,” ibaresi eklenmiş ve  “iki ana hizmet birimi müdüründen” ibaresi “bir ana hizmet

birimi grup başkanı veya müdüründen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 124 – Üst Disiplin Kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında Rehberlik ve De-

netim Kurulu Başkanı, disiplin kurulu başkanlığı yapmayan bir Genel Sekreter Yardımcısı, I.

Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 126 – Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme

cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı üst disiplin

kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz

edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren

otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafif-

letebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli ve Diğer Personel

Madde 140 – Sözleşmeli ve diğer personelin iş akdinde bu Yönetmeliğin hangi mad-

delerinin uygulanacağı açıkça belirtilmedikçe bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
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MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Madde 2 – Enstitüde istihdam edilen personelin ücretleri ile diğer malî hakları,

631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ve anılan madde uyarınca yü-

rürlüğe konulan mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurum içi hiyerarşi gözetilerek Yönetim Ku-

rulunca tespit edilir. Ayrıca, bu belirlemelerde 50. Genel Kurul kararlarında belirlenmiş olan

ayni ve nakdi ödeme unsurları da dikkate alınır.

Ancak, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci mad-

desi hükümlerine tabi çalışan Enstitü personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü

maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve

her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında

yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele ilgili mevzuatında

kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen

ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 6 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil

dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza

edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan personelin itirazları

ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, Yönetmeliğin bu maddenin yürürlük tarihi itiba-

rıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve

daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 48 inci maddenin altıncı fıkrasının

değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değişti-

rilen 48 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye

dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme ya-

pılmaz.”

MADDE 52 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 53 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA

KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yer temelli sivil CNS sistemlerinin mânia

kriterlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk hava sahasında hizmet veren tüm sivil CNS sis-

temlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 41 inci, 47 nci ve

48 inci maddeleri ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 22 nci maddelerine dayanılarak,

b) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 Tarihinde Akit ve İmza Edil-
miş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin
Onanması Hakkında Kanun ile kabul edilen ICAO Şikago Sözleşmesinin 10 uncu ekinin 1 inci
Cildine, EUROCAE ED-52 Dokümanına ve ICAO EUR Doc 015 gerekliliklerine paralel
olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AIP: Bir devlet ya da o devletin yetkili kıldığı makam tarafından yayınlanan, hava

seyrüseferine temel teşkil eden ve güncel durumu bildiren havacılık bilgi yayınını,
b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) CNS hizmet sağlayıcısı: Hizmet verdikleri havaalanı veya Türkiye hava sahasında

sorumlu oldukları sektör ile sınırlı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığınca veya ilgili mevzuat uyarınca haberleşme, seyrüsefer ve gözetim alanlarında teknik hiz-
met sağlama yetkisi verilmiş kurum/kuruluşları,

ç) CNS sistemleri: Haberleşme, seyrüsefer, gözetim sistemlerini,
d) CVOR: Geleneksel VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet

cihazını,
e) DME: Mesafe ölçüm cihazını,
f) DVOR: Doppler VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet ci-

hazını,
g) ED 50 sistemi: Jeodezik ağların uluslararası iletimi için İkinci Dünya Savaşı sonra-

sında belirlenmiş olan jeodezi bilimi ile ilgili bir koordinat sistemi türünü,
ğ) EUR Doc 015: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından, Avrupa bölgesi ül-

kelerinde gerçekleştirilecek yapılaşmalar öncesinde haberleşme, seyrüsefer ve gözetim sistem-
leri açısından konunun değerlendirilmesinde rehberlik etmesi için yayımlanmış olan dokümanı,

h) EUROCAE: Avrupa Sivil Havacılık Donanımı Teşkilatını,
ı) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
i) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
j) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
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k) ILS: Aletli iniş sistemini,
l) ILS hassas sahası: ILS çevresinde kritik sahanın ötesinde de devam eden ancak, kara

veya hava araçları ile yayaların hareketlerine kontrollü olarak izin verilen, sınırları belirlenmiş
ve koruma altına alınmış sahaları,

m) ILS kritik sahası: ILS çevresinde, Localizer ve Glide Path antenlerinden yayınlanan
sinyallerin engellenerek veya yansıtılarak bozulmaması için bu antenlerin önünde kalan, kara
veya hava araçları ile yayaların girmesine kesinlikle müsaade edilmeyen, sınırları belirlenmiş
ve koruma altına alınmış sahaları,

n) KMZ uzantılı dosya: Yapılaşmanın gerçekleştirileceği bölgenin veya parselin, hari-
talandırma ve küresel koordinat tespit etme programları aracılığıyla bilgisayar ekranı üzerinde
görüntülenmesi için kullanılması gereken dosyayı,

o) Mânia: Uçakların yerdeki hareketleri için ayrılmış yüzey üzerinde veya uçuş halin-
deki uçakların korunması amacıyla, belirlenmiş bir yüzeyin üzerinde uzanan alan boyunca yer-
leştirilmiş tüm sabit ve gezici nesneler veya bölümleri,

ö) NDB: Yönlendirilmemiş radyo yayınını,
p) RES talebi: Rüzgâr enerji santrali kurmak amacıyla işlemlere başlamış olan

kurum/kuruluşların bu Yönetmelikte belirtilen başvuru yolu izlenerek CNS hizmet sağlayıcısına
yapmış oldukları görüş talebini,

r) Rüzgâr türbini: Rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da
elektrik enerjisine dönüştüren sistemi,

s) UTM koordinatı: Universal Transversal Mercator izdüşümünde altı derecelik dilim
esasına göre verilen koordinatı,

ş) VOR: VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazını,
t) WGS 84 sistemi: Konumları X-Y-Z kartezyen koordinatları olarak ya da enlem, boy-

lam ve elipsoit yükseklik koordinatları olarak tanımlayan, küresel konum belirleme sistemle-
rinin kullandığı koordinat sistemlerinden bir türünü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

CNS Sistemleri Yerleşim ve Mânia Kriterleri

CVOR cihazı yerleşim kriterleri
MADDE 5 – (1) CVOR cihazı yer seçimi aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak

yapılır. Cihazın kurulumu için ihtiyaç duyulan bölgede en uygun koordinat tespit edilerek ya-
pılan uçuş kontrol testleri ile CVOR cihazının uluslararası standartlarda hizmet verilmesi sağ-
lanır.

a) Arazi eğimi:
1) Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 65 metre yarıçaplı alan içerisinde kot farkı sıfırdır.
2) Anten merkez olmak şartıyla 65 metre ila 250 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim

% 2,3 ve altındadır.
3) Anten merkez olmak şartıyla 250 metre ila 400 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim

% 4 ve altındadır.
4) Anten merkez olmak şartıyla 400 metre ila 600 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim

% 8 ve altındadır.
b) Tabii ve suni engellere ilişkin kriterler:
1) Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 65 metre yarıçaplı alan içerisinde kot farkı sıfır-

dır. Bu sahada tabii ya da suni hiçbir engele müsaade edilmez.
2) Anten merkez olmak şartıyla 65 metre ila 250 metre yarıçaplı alan içerisinde; yük-

sekliği 7 metreyi aşmayan tek ağaçlara izin verilebilir ve  yüksekliği 1,2 metreyi aşmayan tel
çitlere izin verilebilir. Hiçbir metal objeye izin verilmez.
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3) Anten merkez olmak şartıyla 250 metre ila 400 metre yarıçaplı alan içerisinde; yük-
sekliği 10 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 7 derecenin altında olan ağaç gruplarına,
yüksekliği 12 metreyi aşmayan tek ağaçlara ve l0 kV’ı aşmayan, yarıçap hizasında yüksekliği
5 metreyi aşmayan enerji/telefon nakil hatlarına izin verilebilir.

4) Anten merkez olmak şartıyla 400 metre ila 600 metre yarıçaplı alan içerisinde; yük-
sekliği 6 metreyi aşmayan metalik binalara, yüksekliği 12 metreyi aşmayan binalara, yüksekliği
13 metreyi aşmayan yoğun ormana ve yüksekliği 9 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı
açı 10 derecenin altında olan enerji nakil hatlarına izin verilebilir.

5) Anten merkez olmak şartıyla 600 metre ila 3000 metre yarıçaplı alan içerisinde, ya-
pılaşmaların CVOR anteni merkez olmak üzere 1 derecenin altında olması şartı aranır.

DVOR cihazı yerleşim kriterleri
MADDE 6 – (1) DVOR cihazı yer seçimi aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak

yapılır. Cihazın kurulumu için ihtiyaç duyulan bölgede en uygun koordinat tespit edilerek, ya-
pılan uçuş kontrol testleri ile DVOR cihazının uluslararası standartlarda hizmete verilmesi sağ-
lanır.

a) Arazi eğimi:
l) Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 100 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim % 2,3

ve altındadır.
2) Anten merkez olmak şartıyla 100 metre ila 200 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim

% 4 ve altındadır.
3) Anten merkez olmak şartıyla 200 metre ila 300 metre yarıçaplı alan içerisinde eğim

% 8 ve altındadır.
b) Tabii ve suni engellere ilişkin kriterler:
1) Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 100 metre yarıçaplı alan içerisinde; yüksekliği

7 metreyi aşmayan tek ağaçlara izin verilebilir. Hiçbir metal objeye izin verilmez.
2) Anten merkez olmak şartıyla 200 metre yarıçaplı alan içerisinde; yüksekliği 10 met-

reyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 7 derecenin altında olan ağaç gruplarına, yüksekliği
12 metreyi aşmayan tek ağaçlara, ve l0 kV’ı aşmayan, yarıçap hizasında yüksekliği 5 metreyi
aşmayan enerji/telefon nakil hatlarına izin verilebilir.

3) Anten merkez olmak şartıyla 200 metre ila 300 metre yarıçaplı alan içerisinde; yük-
sekliği 6 metreyi aşmayan metalik binalara, yüksekliği 12 metreyi aşmayan binalara ve yük-
sekliği 9 metreyi aşmayan ve radyale göre yaptığı açı 10 derecenin altında olan enerji nakil
hatlarına izin verilebilir.

4) Anten merkez olmak şartıyla 300 metre ila 3000 metre yarıçaplı alan içerisinde, ya-
pılaşmaların DVOR anteni merkez olmak üzere 1 derecenin altında olması şartı aranır.

VOR cihazı mânia kriterleri
MADDE 7 – (1) VOR Cihazı anteni merkez olmak üzere 600 metre yarıçaplı alan has-

sas saha olarak tanımlanır. 3000 metre yarıçaplı alan içerisindeki yapılaşmaların VOR anteni
merkez olmak üzere istasyon kotu referans alınarak 1 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kal-
ması, ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda teknik analiz ve değerlendirme yapılması gerekir.

(2) VOR istasyon koordinatı merkez olmak üzere 15.000 metre yarıçaplı alandaki RES
talepleri için teknik analiz ve değerlendirme yapılması gerekir.

DME mânia kriterleri
MADDE 8 – (1) DME için herhangi özel bir kriter bulunmamakta ve diğer seyrüsefer

yardımcı cihazları ile eşlenik çalışması durumunda eşlenik çalıştığı cihazlar için belirlenen kri-
terler DME için de geçerlidir.
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NDB cihazı mânia kriterleri
MADDE 9 – (1) İstasyon merkez olmak üzere 200 metre yarıçaplı alan hassas saha

olarak tanımlanır. 1000 metre yarıçaplı alan içerisindeki yapılaşmaların istasyon kotu referans
alınarak 5 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalması, ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda
teknik analiz ve değerlendirme yapılması gerekir.

ILS mânia kriterleri
MADDE 10 – (1) ILS’ye ait Localizer ve Glide Path Cihazı için mâniaların kontrol al-

tında tutulması gereken saha aşağıda belirtilmektedir. Bu sahadaki yapılaşma talepleri için,
herhangi bir inşaat ve tesis çalışması yapılması öncesinde  17 nci madedede belirtilen başvuru
yolu izlenerek, ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısının görüşlerinin alınması gerekmektedir.
CNS hizmet sağlayıcısı yapılaşma talepleri hakkındaki incelemelerini tamamladıktan sonra,
görüşlerini en geç 1 ay içerisinde başvuru sahibi kurum/kuruluş ile Genel Müdürlüğe iletir.

RADAR mânia kriterleri
MADDE 11 – (1) 15000 metre yarıçaplı alan içerisinde anten çevresinde gerçekleşti-

rilecek yapılaşmaların anten yatay düzleminden itibaren;
a) 0,25 derecelik açı ile çizilen çizgi altında kalması gerekir.
b) 0,25 derecelik açı ile çizilen çizginin üstünde olması durumunda teknik analiz ve

değerlendirme yapılması gerekir.
(2) Radar istasyonu görüş alanı içinde olan rüzgâr enerji santrallerine ilişkin, mesafeye

bakılmaksızın CNS hizmet sağlayıcısı tarafından teknik analiz ve değerlendirme yapılması ge-
rekir.
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Haberleşme sistemleri mânia kriterleri
MADDE 12 – (1) Verici ve alıcı haberleşme cihazı antenlerinden itibaren 2000 metre

yarıçaplı alan içerisindeki yapılaşmaların anten yatay düzleminden itibaren 1 derecelik açı ile
çizilen çizgi altında kalması, ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda teknik analiz ve değerlen-
dirme yapılması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar

Yayın performansı
MADDE 13 – (1) Havaalanı CNS sistemleri yayın performanslarının olumsuz etkilen-

memesi açısından, havaalanı mânia planları sınırları dâhilinde yapılacak tüm yapıların dış
yüzey kaplamalarında yansıtıcı özellikteki malzemeler kullanılamaz.

İnşaat sınırlamaları
MADDE 14 – (1) CNS sistemlerinin çevresinde inşa edilecek yapıların 2920 sayılı

Türk Sivil Havacılık Kanununun 47 nci maddesi hükümlerine uygun olarak yapılması zorun-
ludur.

(2) Genel Müdürlükçe konulan sınırlamalar, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla
onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi gereğince kurulan ICAO tarafından yayım-
lanan Havacılık Haberleşmesi konulu Ek-10 ile Havaalanları konulu Ek-14’ün ve bu eklere
ilişkin olarak yayımlanan dokümanların son şeklinde belirlenen standartların altında olamaz.

(3) CNS sistemlerinin çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan yapılaşmaların ve rüzgar
türbinlerinin, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık
Sözleşmesi gereğince kurulan ICAO tarafından yayımlanan EUR Doc 015 hükümlerine uygun
olarak yapılması zorunludur.

(4) ICAO tarafından yayımlanan EUR Doc 015 dokümanı doğrultusunda aşağıda be-
lirtilen koşullarda 17 nci maddede belirtilen başvuru yolu izlenerek, ilgili havaalanı CNS hizmet
sağlayıcısının görüşlerinin alınması gerekmektedir. CNS hizmet sağlayıcısı yapılaşma talepleri
hakkındaki incelemelerini tamamladıktan sonra, görüşlerini en geç 1 ay içerisinde başvuru sa-
hibi kurum/kuruluş ile Genel Müdürlüğe iletir.

a) Hava seyrüsefer sistemleri için; VOR, DME ve NDB cihazlarına ait istasyon koor-
dinatı merkez olmak üzere 3.000 metre yarıçaplı alandaki yapılaşma, 15.000 metre yarıçaplı
alandaki rüzgâr enerji santrali ile ILS için 8 inci maddede belirtilen alandaki rüzgâr enerji sant-
ralleri.

b) Radar sistemleri için; Radar istasyonu koordinatı merkez olmak üzere 15.000 metre
yarıçaplı alandaki yapılaşma talepleri, istasyon yakınında yapılacak ve heyelan titreşim gibi
sebeplere yol açabilecek delme, patlama faaliyeti içeren maden ocağı ve benzeri faaliyetler ve
mesafeye bakılmaksızın radar istasyonu görüş alanı içinde olan rüzgâr enerji santralleri.

c) Haberleşme sistemleri için; Haberleşme İstasyon koordinatı merkez olmak üzere
2.000 metre yarıçaplı alandaki anten yatay düzleminden itibaren 1 derecelik açı ile çizilen çizgi
altında kalan çalışmalar.

ç) Her yöne yayın yapan sistemler için; yukarıda belirtilen mesafelerin dışında olsa
bile, arazi zemin kotundan itibaren 150 metre ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapı-
laşmalar.

Mânia planlarının hazırlanması ve AIP bilgilerinin güncellenmesi
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik dahilindeki herhangi bir cihaz/sistemin Havaalanı

Mânia Planı kapsamı dışında kalması durumunda, uçuş kontrol raporları, havayolu şirketlerin-
den iletilen şikayetler ve sinyal performansının zafiyete uğradığına ilişkin benzer tespitler göz
önüne alınmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucunda Genel Müdürlük CNS hizmet
sağlayıcısından ilgili cihaz/sisteme ilişkin mânia planı hazırlamasını isteyebilir.
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(2) CNS hizmet sağlayıcılar tarafından bu Yönetmelik dahilindeki herhangi bir
cihaz/sistem tesis edilmesi planlandığı takdirde, cihaz/sistemin hizmete verilmesi öncesinde
CNS hizmet sağlayıcısı başvurusu üzerine Genel Müdürlük tarafından ilgili havaalanı mânia
planına mânia tahditleri ile ilgili bilgiler ile “Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia
Kriterleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen elektronik sistemlerin mânia sahasındaki her türlü
yapılaşma için ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısından görüş almak üzere müracaat edil-
mesi gerekir.” ibaresinin işlenmesi sağlanır.

(3) CNS hizmet sağlayıcısı kuruluş olumlu görüşlerinin alınmasını müteakip rüzgâr
enerji santralleri de dahil olmak üzere her türlü müştemilatıyla birlikte zeminden itibaren 60
metre (dahil) ve üzerinde yüksekliğe sahip tüm yapılaşma bilgileri, Hava Seyrüsefer Emniyetini
sağlamak üzere AIP'de yayınlanmasını sağlamak üzere Ek-2'de yer alan mânia nitelikleri ile
birlikte ilgili CNS hizmet sağlayıcısına iletilir.

CNS sistemlerinin kritik ve hassas sahalarının korunması
MADDE 16 – (1) CNS sistemlerinin kritik ve hassas sahalarının korunmasından ve ci-

hazın bulunduğu alanın bu Yönetmelikte belirtilen mânia kriterlerine uygun hale getirilmesin-
den cihazın bağlı bulunduğu havaalanı yönetimi sorumludur.

(2) CNS sistemlerinin kritik ve hassas sahalarının korunması “girilmez” tabelaları, gör-
sel işaretçiler, sahanın plastik zincirlerle çevrelenmesi ve benzeri yöntemler ile sağlanır.

Başvuru esnasında izlenecek yol
MADDE 17 – (1) Yapılacak olan tüm başvurularda görüşlerin talep edildiği yazı ekinde,
a) Rüzgâr enerji santralleri için;
1) Her bir rüzgâr türbininin ED50 sistemine göre 3 derecelik UTM koordinatları,
2) Her bir rüzgâr türbininin WGS84 sistemine göre coğrafi koordinatları,
3) Her bir rüzgâr türbininin deniz seviyesine göre metre cinsinden zemin kotu,
4) Her bir rüzgâr türbininin kanat boyu ve benzeri tüm müştemilat dâhil zemin seviye-

sinden itibaren metre cinsinden planlanan yüksekliği,
5) Her bir rüzgâr türbininin kanat boyu ve benzeri  tüm müştemilat dâhil deniz seviye-

sine göre metre cinsinden planlanan maksimum yüksekliği,
6) Rüzgâr türbinlerinin yerlerini gösteren vaziyet planı,
7) Mevcut ise, planlanan rüzgâr türbinlerinin boy kesitini gösteren proje,
8) Rüzgâr türbinlerinin konumlarını gösteren KMZ uzantılı dosya,
9) Rüzgâr türbinlerinin WGS84 sistemine göre coğrafi koordinatları ile ortalama deniz

seviyesine göre metre cinsinden azami yüksekliklerinin (yer kotu+rotor+kanat yarıçapı) ta-
nımlandığı Ek-1'de yer alan formata uygun excel uzantılı dosya.

b) Rüzgâr enerji santralleri dışında kalacak tüm yapılaşmalar için;
1) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşelerine ait ED50 sistemine göre 3 derecelik

UTM koordinatları,
2) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşelerine ait WGS84 sistemindeki coğrafi

koordinatları,
3) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin deniz seviyesine göre metre cinsinden mak-

simum zemin kotu,
4) Tüm müştemilat dâhil zemin seviyesinden itibaren metre cinsinden planlanan mak-

simum yapı yüksekliği,
5) Tüm müştemilat dâhil deniz seviyesine göre metre cinsinden planlanan maksimum

yapı yüksekliği,
6) Görüş sorulacak parsel ya da bölgenin köşe koordinatlarının işlendiği KMZ uzantılı

dosya,
bilgilerinin, matbu evrakların yanı sıra elektronik ortamda ilgili havaalanı CNS hizmet

sağlayıcısına sunulması gerekmektedir.

23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan işletmelere ve ilgili

personele 2920 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 24/10/2012 tarihli ve 28451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

berleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde

Türkiye AIP’sinde yayımlanmış cihaz veya sistemler için gerekli olan mânia tahditlerinin Ha-
vaalanı Mânia Planlarına işlenmesi ve tüm Havaalanı Mânia Planlarında “Haberleşme, Seyrü-
sefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen elektronik sis-
temlerin mânia sahasındaki her türlü yapılaşma için ilgili havaalanı CNS hizmet sağlayıcısından
görüş almak üzere müracaat edilmesi gerekir.” hususunun belirtilmesi sağlanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde, halihazırda faaliyet
gösteren tüm rüzgar enerji santrallerinin, her türlü müştemilatları dahil zeminden itibaren 60 M
(dahil) ve üzerinde yüksekliğe sahip tüm yükseltilerinin hava seyrüsefer emniyetini sağlamak
üzere AIP'de yayımlanmasını sağlamak üzere Ek-2'de yer alan mânia nitelikleri ile birlikte
ilgili CNS hizmet sağlayıcısına iletilir.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi

GENELGE

2013/9

Ülkemizde son yıllarda uygulanmakta olan politikalar sayesinde; eğitim, sağlık, ulaşım,

güvenlik, kalkınma, çevre, şehircilik ve yerelleşme başta olmak üzere hemen her alanda Önemli

bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte birçok yasal, kurumsal ve yapısal düzenleme

hayata geçirilerek tüm vatandaşlarımızın bireysel hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, Ülke-

mizin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarının yükseltilmesi, kamu yö-

netiminde etkinliğin, saydamlığın, hesap verilebilirliğin ve katılımcılığın artırılması hususla-

rında önemli mesafeler kat edilmiştir.

Yukarıda belirtilen alanlardaki gelişmelerin ve siyasi kararlılığının bir göstergesi olarak,

bugüne kadar yaklaşık 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı adlı uluslararası

girişime Ülkemiz de katılmıştır. Bu girişim kapsamında üye ülkeler; saydamlık ve hesap veri-

lebilirliğin artırılması ile yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi, vatandaşların ve

sivil toplumun kamusal karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla katılımının sağlanması,

açık ve etkin bir kamu yönetimi için teknolojik imkânların daha fazla kullanılması ve vatan-

daşların devlet karşısında daha güçlü konuma getirilmesi temel prensipleri ışığında ulusal eylem

planlarını hazırlamış ve uygulamaya başlamışlardır.

Hükümetimiz tarafından büyük önem verilen Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi çerçe-

vesinde Ülkemiz adına şu anda yürütülmekte olan ve bundan sonraki dönemde hazırlanacak

tüm plan, program, strateji ve politikaların belirlenmesi, bunların uygulanmasının takip ve gö-

zetimi ile güncel gelişmelere göre gerekli değişikliklerin yapılması, söz konusu süreçlere müm-

kün olduğunca sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de katılımının sağlanması,

ulusal ve uluslararası platformlarda Ülkemizin temsil edilmesi ve yapılacak çalışmalarda ge-

rekli koordinasyonun sağlanması hususlarında 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan

"Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu

Başkanı" yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek tüm çalışmalara idari ve teknik destek

verilmesi ile alınan kararların kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmasının takibi Başba-

kanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Bu itibarla; Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi kapsamında yürütülecek çalışmalar ile ve-

rilecek talimatların etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini teminen bütün kamu kurum

ve kuruluşlarınca gereken her türlü tedbirin alınması, ihtiyaç duyulan destek ve yardımın sağ-

lanmasını önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/7)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/4/2013 tarihli ve 28621 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile başlatılan ve

10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonu-

cunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma 

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Bakan-

lığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları (www.tpsa.gov.tr) web sayfasının Korunma Ön-

lemleri bölümünde yer almaktadır.

Karar 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört)

yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülü-

ğün aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gümrük kıymetinin yüzdesi olarak belirlenmesine

ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“45.1.1.2. Gerekli görülmesi durumunda, (45.1.1.1.) maddesi uyarınca belirlenen sınır
değer katsayıları yerine, işin niteliğine göre;

a) Mevzuatı uyarınca kendisine yapım işi yaptırma yetkisi verilen bakanlıklar tarafın-
dan, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili veya ilişkili olan idareleri için,

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, (a) bendinde sayılan idareler dışındaki ida-
reler için,

(1,00)’den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirle-
nebilir. Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri
için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de
mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazete’de ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki 53.3. üncü madde eklenmiştir.
“53.3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate

alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar.
53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece

fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet et-
kinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirle-
nebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belir-
lenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlen-
mesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getir-
meyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin
veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu ol-
mayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. Bu bağlamda, ihale konusu işin bek-
lenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı
yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale ko-
nusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile
uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511
2- 30/7/2010 27657
3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)
4- 9/2/2011 27841
5- 20/4/2011 27911
6- 20/8/2011 28031
7- 15/7/2012 28354
8- 13/8/2012 28383
9- 13/4/2013 28617
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AĞUSTOS GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1200-3 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Ağustos 2013 

CUMA 
Sayı : 28744 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2004/108 
Karar No : 2008/10 
Toplu Gümrük Kaçakçılığı suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 28/08/2012 tarihli Ek Kararı BAQ 536/1587 GJ plakalı araçta ele geçen 139 litre mazotun 
5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunun 13/1 maddesi uyarınca müsaderesine, aracın sahibine 
iadesine, iade mümkün olmadığı takdirde araç bedelinin sanığa iadesine karar verilmiş Murat ve 
Meri oğlu, 06.04.1969 Gürcistan D.lu, Gürcistan Devleti Kobileti Şehri Gvrili Köyü nüfusuna 
kayıtlı Aslan VERULİDZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek kararın tebliğ edilememiştir. 

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

2 - İş bu ilan metninin gazetede neşrinden 7 gün sonra sanık Aslan VERULIDZE'ye 
tebliğinin yapılmış sayılmasına, ilan ücretinin hüküm gereğince kamu üzerinde bırakılmasına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 6951 

—— •• —— 
Hatay 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/871 
Karar No : 2013/234 
Görevi yaptırmamak için direnme ve görevli memura hakaret suçlarından sanık Egemen 

Arslan hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: 
Ağrı ile Merkez Çamurlu Mah/Köyü Nüfusuna kayıtlı olup, Uçak Mahallesi 1666 Sokak 

No. 14 Seyhan/Adana adresinde oturur, 22165208916 T.C.Kimlik Nolu, Yusuf ve Sultan oğlu 
20/01/1993 Seyhan Doğumlu EGEMEN ARSLAN'a, 

Belirtilen adresine tebligat yapılamadığından, Mernis adresi de bulunmadığından hüküm 
özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla, 

Mahkememizin 2011/871-Esas 2013/234 Karar Sayılı 26/03/2013 tarihli ilamıyla; 
Görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5237 S. TCK.nun 265/1, 265/3, 43/1-2, 62, 

50/1-a, 52, 52/4, maddeleri uyarınca 5.000-TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 
Görevli memura hakaret suçundan 5237 S. TCK.nun 125/1, 125/3-a, 125/4, 43/1-2, 62, 

maddeleri uyarınca 1 Yıl 2 Ay 17 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, 
5237 sayılı TCK.nun 53. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 1. Fıkranın (c) bendinde yazılı 

sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette 
bulunmaktan koşullu salıverme tarihine, 1. Fıkrada yazılı diğer haklardan ise 2. Fıkra gereğince 
cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiştir. 

İşbu hüküm özetinin İlan tarihinden itibaren yasal sürede temyiz yoluna başvurulmadığı 
taktirde 15 Gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri 
gereğince ilanen tebliğ olunur. 6779 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

250.000 TON (TANE BOYUTU 0-40 MM. ARASI) KİREÇTAŞINI TEMİN ETME İŞİ, 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, Muğla İli Yatağan ilçesi ALDAĞ Kireçtaşı 

ocağından, Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA) Teknik 

Şartname esaslarına göre 250.000 Ton (Tane Boyutu 0-40 mm. arası) kireçtaşını temin etme işi, 

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

İhale kayıt numarası : 2013/111811 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının   

Görülebileceği İnternet Adresi  : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, Muğla İli 

Yatağan ilçesi ALDAĞ Kireçtaşı ocağından, Yatağan 

Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine 

(BGKA) Teknik Şartname esaslarına göre 250.000 

Ton (Tane Boyutu 0-40 mm. arası) kireçtaşını temin 

etme işidir. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA) 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip peyder pey       

1 (bir) Yıl süreyle 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 12.09.2013  14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilir. Banka 

Iban Numarası: VAKIFBANK Yatağan Şubesi TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 

İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 12.09.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7134/1-1 



23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

PP LAMİNELİ + PE (KOLEMANİT) BİG BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan, 5.000 Adet PP Lamineli + PE (Kolemanit) Big 

Bag Torba Satın Alımı işi olup, Şartname eklerinde detaylandırılmıştır. 

İhale Kayıt No : 2013/115180 

1. İdarenin 

a) Adresi : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA 

b)Telefon-Faks Numarası : 0 274 461 34 00 - 274 461 34 03 

c) Elektronik Posta Adresi : emet-ticaret@etimaden.gov.tr 

2. İhale konusu işin 

Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Teknik 

Şartnamede Özellikleri Belirtilen, 5.000 Adet PP Lamineli 

+ PE (Kolemanit) Big Bag Torba Satın Alımı İşi 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 75,00 TL. bedelle 

temin edilebilir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA 

Tel : 0 312 294 20 00 ) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17) 

5. Teklifler, 04.09.2013 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi - Saati: 04.09.2013 - 14.00 

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre. 

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 
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7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

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

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

olduğunu gösterir belgeyi. 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

7.1.5 İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

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

belge, 

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte 

serbesttir. 7220/1-1 
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4 ADET ARAÇ KİRALANACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

                                                         TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşletme faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere sürücüsüyle birlikte 4 adet Araç Kiralama işi-Hizmet Alımı  

İhale kayıt numarası : 2013/115664 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bursa Cad. No : Bila 43900 Tunçbilek-Tavşanlı - 

Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi  : ttermiks@hotmail.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr       www.tutes.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 adet Araç (1 Adet Çift Kabinli (Açık Kasa) Pick-

Up-2 Adet Çift Kabinli Pick-Up)-1 Adet Araç üstü 

Teleskopik Platformlu (Sepet Tertibatlı) 

Kamyonet Kiralama işi - Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : 2 yıl (24 ay) süreli  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.09.2013 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, gerçek kişi 

olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 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, şekli ve içeriği 

şartnamede belirlenen teklif mektubu, geçici teminat mektubu, yeterlilik belgeleri, vekaleten 

ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli 

imza beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge ve teknik şartnamede 

istenilen belgeler teklifler kapsamında sunulmalıdır. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1.İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde, kamu veya özel 

sektörde gerçekleştirdiği, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’ inden az olmamak üzere, 

ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 

4.2.2. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen araca ait belgeler,  

teklif kapsamında sunulacaktır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

4.3.1. Kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen dönemsel nitelikli araç kiralama 

hizmet alımı işleri. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20,00-TL (Yirmi-Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini,  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu Hizmet Alımı ihalesinde Kısmi Teklif verilebilir. 

14 - 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. 

15 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamelerindeki 

hükümler aynen geçerlidir. 7243/1-1 

—— • —— 
VAKUMLU JELLİ TÜP 8-10 ml  İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 -  Kurumumuzun ihtiyacı olan 700.000 adet Vakumlu Jelli Tüp 8-10 ml alınması işi, 

idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

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

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

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

5 - Firmalar tekliflerini en geç 09.09.2013 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 09.09.2013 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 -  Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 

 7223/1-1 

—— • —— 
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI’NDA İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığından: 

1 - Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Arifiye Mahallesi, 2071 ada, 200 parsele kayıtlı 

taşınmaz üzerine iş merkezi inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “İstiklal Mah İki Eylül Cad. No: 4/6 Odunpazarı/ESKİŞEHİR” 

adresindeki Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığımızdan 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 25 EYLÜL 2013 günü saat 10:00’a kadar Türk 

Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Muhasebe Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 26 EYLÜL 2013 günü saat 17:30’da Türk 

Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7224/1-1 
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PORTATİF OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRE SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Portatif optik emisyon spektrometre 4734 sayılı kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/112482 

Dosya No  : 1321538 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2    67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Portatif optik emisyon spektrometre (1 adet) 

b) Teslim yeri  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TESELLÜM AMBAR ŞEFLİĞİDİR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:2 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 10.09.2013 Salı günü saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4. 2.1 - CE belgesi 

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

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

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

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

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.09.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 7205/1-1 
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YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu İş Makinalarında kullanılmak üzere yedek parça temini 

işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/111755 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286-4162001  Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz Komatsu İş Makinalarında 

kullanılmak üzere 120 Kalem yedek parça temini işi. 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 17/09/2013 - 15.00 

d) Dosya no : 243-KÇLİ/2013-0533 

4 - İhaleye ait dökümanlar; 

Çan’da,  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 

41,Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 

5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL’dir. (Posta yoluyla 

60.00TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 17/09/2013 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 7073/1-1 

—— • —— 

REAKSİYON TANKI REVİZYONU VE ISITMA SİSTEMİ OTOMASYONU 

YAPTIRILARAK SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünde kullanılan 1 adet reaksiyon tankının; mekanik salmastra, mil, redüktör, 

motorunun yenilenmesi ve otomasyon sistemi kurulması işi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 
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Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki 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 09 Eylül 2013 Pazartesi 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. 

 7179/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye  İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 10,00 TL ile en çok  141.092,22 TL arasında değişen; 

04.09.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL ile en 

çok 14.109,22 TL  arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  yeniden ihraç amaçlı olarak satışa sunulan  

paket çay, siyah çay ve toz şeker, muhtelif araç aksamı, muhtelif fermuar başlığı, muhtelif  iç 

lastik, adi çakmak,  boş tüp, muhtelif marka av tüfeği ile aksam ve parçaları, av tüfeği fişeği,  cep 

telefonu bataryası, hurda bakır , ayakkabı, muhtelif ısıtıcı, ip, cep telefonu, muhtelif giysi, LCD 

Televizyon, saat, nargile şişesi ve üst aksamı, at arabası, mangal kömürü , muhtelif bilgisayar 

malzeme ve aksamı, fermuar, süs boncuğu, elektrikli ısıtıcı cinsi 81 grup eşya; açık artırma 

suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan 

Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 05.09.2013 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa 

sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr  internet 

adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü İşletme Müdürlüğü ile  Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 7074/1-1 
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YATIRIMCILARA DAVET 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:  

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare)'ye ait; İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı 

Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No adresinde yer alan brüt 142 m2 

Yüzölçümlü taşınmaz İdare tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" 

yöntemiyle özelleştirilecektir. 

 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

Tanıtım Dokümanı ve 

İhale şartları Belgesi Bedeli (TL) 

Son Teklif Verme 

Tarihi 

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) 24.09.2013 

 

1.  İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 

ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık arttırma suretiyle 

sonuçlandırılabilir. 

2. Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır. 

3.  Teminat olarak kabul edilecek değerler; 

a)  Türk Lirası veya 

b) Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya 

yetkili finans kurumlardan alınacak, İdare'ce kabul edilecek, İdare lehine, Türk Lirası bazında, 

konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak 

Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız, 

şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir. 

4. Taşınmaz hakkında hazırlanan İhale şartlan Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, İdarenin 

T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602 

no.lu (D3AN NO.LU) (TL) hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak, "İstanbul ili, 

Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi, A Blok 3. Kattaki 11 No.lu 

Taşınmazına ilişkin İhale Şartlan Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesini içerir şekilde, 

üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının 

veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen 

adresinden 23/08/2013 Cuma Gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. 

5. İhaleye katılabilecekler için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması 

zorunludur. Her ne surette olursa olsun İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı 

olarak alınan bedel iade edilmez. 

6.  Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate 

alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 24/09/2013 sah günü saat 14:00'e kadar İdarenin 

aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra 

İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7.  Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 

8.  Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 12'nci 

maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi gereğince 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.  

Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:32  34425 Karaköy/İSTANBUL 

TEL: 0212 251 62 22/ Faks: 0212 -251 59 85 

www.tdi.gov.tr 

 6994/1-1 
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TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ TREN 

SETLERİNİN BAKIM VE ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM 

KOMPLE PONTOGRAF VE PANTOGRAF YEDEK 

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/113295 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05 

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

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 Kalem Komple Pantograf ve Yedek 

Malzemesi 

3 - 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. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 10/10/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-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. 7117/1-1 

—— • —— 

35 İŞÇİ İLE PUANTÖRLÜK HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALE 

USULÜ İLE HİZMET ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/114175 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/ 

Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 391 - Faks: 0232 463 22 48 

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

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı : 35 İşçi 3 Ay Süre İle Puantörlük Hizmeti Alımı 

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 İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 10.09.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Servisi’nde 

görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir 

Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV Dahil 100.00 ( Yüz) 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. 7207/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: 

Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi, 7276 ada/1 parsel, 7277 ada/1 parsel ve 7287 ada/1 

parselde bulunan Konut Alanı arsasına (1+1) 160 Adet, (2+1) 120 Adet ve (3+1) 432 Adet "Kat 

Karşılığı İnşaat Yapımı", 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi a bendi gereğince 

yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 19 Bloktan oluşan inşaat yapılacaktır. 

1 - İhale 10/09/2013 Salı günü saat 14.00’te Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

a) İhale şartnamesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacağı, ekli örneğine uygun 

teklif mektubu ve teklifini belirtir pay puan cetveli,  

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

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

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

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İhale şartnamesinin 4. maddesinde yazılı geçici teminat,  

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi, 

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel 

müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde 

düzenlenmiş olması gerekir. 

ı) 2013 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti) 

j) 2013 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter 

onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi) 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine 

uygun yazılı beyanı.  

l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi. 

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir 
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n) İsteklinin, Kocasinan Belediyesi’ne vermeyi önereceği daire sayısına tekabül edecek 

inşaat alanı kadar benzer iş yaptığını belirten belgeler (yapı kullanım izin belgeleri).  

3 - Şartname bedeli 500.00 TL olup bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

4 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Makine İkmal ve Bakım 

Onarım Müdürlüğü İhale Kalemi’nden temin edilebilir. 

5 - Son müracaat tarihi 10/09/2013 Salı günü saat 14.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü İhale Kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

 

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel m2 
Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 
Açıklama 

Ahievran 

Mah. 

7276 1 5.992,12 

53,894,477.00 TL 1,616,834.31 TL 

4 Blok  1+1 Daire 

160 adet  (77 m²) 

7277 1   6.189,00 
3 Blok  2+1 Daire 

120 adet (100 m²) 

7287 1 29.276,17 
12 Blok 3+1 Daire 

432 adet (136 m²) 

 7206/1-1 

—— • —— 
İMALATI YAPILACAK DE36000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 

“20 ADET KAMERA İZLEME SİSTEMİ (CCTV)” SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/114907 

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: 20 Adet Kamera İzleme Sistemi (CCTV) 

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 Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 13.09.2013 günü, saat 15.30’a 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. 7204/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI ALÇAK BASINÇ TÜRBİN ROTORUNUN 

TAMİR VE BAKIMI YAPTIRILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün ihtiyacı, aşağıda teknik 

özellikleri belirtilen Alçak Basınç Türbin Rotorunun tamir ve bakımı ile rotor dinamik balans ve 

aşırı hız testlerinin yapılarak hazır vaziyette teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın 

alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

Niteliği, Türü ve Miktarı : Alçak Basınç Türbin Rotorunun Tamir ve Bakımı. 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) İşin Süresi : Rotorun Yükleniciye teslim edildiği tarihten itibaren 210 

takvim günüdür. 

c) Dosya No : 21 SEAŞ 13/109 2013/112103 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 09.09.2013 Pazartesi günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 200,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 200,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 

TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

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

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 

kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. 

5 - Teklifler 09.09.2013 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL veya döviz üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim Fiyat üzerinden Birim Fiyat Sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi teklif verilmeyecektir. Toplam bedel üzerinden değerlendirme 

yapılacaktır. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
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9 - Teknik şartnamenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddelerine şartnamedeki sıraya 

göre, ayrı ayrı cevap verecek şekilde yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış 

“şartnameye uygunluk belgesi” 

9.1. İstekli ve/veya imalatçıya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslını veya 

noter onaylı sureti ile İstekli, imalatçı değil ise imalatçı firmanın temsilcisi olduklarına dair 

temsilcilik belgesini veya imalatçı firmadan alacağı ihale konusu işin şartnameye uygun olarak 

imal edilerek kendilerine teslim edileceğini gösterir nitelikte düzenlenmiş belgeyi vereceklerdir. 

9.2. İstekli ve/veya İmalatçıya ait en az 150 MW gücünde enerji santralı buhar türbini 

imalatı ve dinamik balansı veya tamiratı ve dinamik balansı işini yaptıklarına dair referansları 

9.3. İstekliler, tamir ve bakımı yapılacak Alçak Basınç Türbin Rotoru ile rotor dinamik 

balans ve aşırı hız testlerini yapacağı fabrika/fabrikaların adı ve açık adresini teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 7217/1-1 

—— • —— 
BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

1. “SİVRİHİSAR HAVA MEYDANI ANA PİSTİN YENİLENMESİ VE MUHTELİF 

RESTORASYON İŞLERİNE AİT B TİPİ MASRAF TAHMİNİ HAZIRLANMASI MÜŞAVİR 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” 

2. “YENİŞEHİR HAVA MEYDANI KAPLAMALI SAHALARIN YENİLENMESİ       

B TİPİ MASRAF TAHMİNİ HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”  

3. “ANTALYA TANK ÇİFTLİĞİ İLE ANTALYA HAVA ALANI ARASINA 10" 

AKARYAKIT BORU HATTI BAĞLANTISI YAPILMASI PİD+KONTROLLÜK MÜŞAVİR 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” 

YUKARIDA ADI GEÇEN 3 FARKLI MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI 

YASA’NIN 3 (b) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 

VE 7/2864 SAYILI KARARNAMELER ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO 

GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL 

EDİLECEKTİR.  

a. İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ 

OLAN İSTEDİKLERİ ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ 09:30-11:00 SAATLERİ ARASINDA 

BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK, AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI 

VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 18 EYLÜL 2013 

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. 

D.BŞK.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESİNE TESLİM ETMİŞ OLMALARI 

GEREKMEKTEDİR. 

b. ÖNDUYURU İÇİN BAŞVURULARIN ŞAHSEN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLER 

TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR. (DİLEKÇE, VEKALETNAME İLE 

BİRLİKTE) 

ADRES: 

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 7216/1-1 
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ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Hizmet Binası Onarım İşi 

yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/111767 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çetin Emeç Bulvarı No:5 06460 DİKMEN 

ÇANKAYA/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3124800810 - 3124800945 

c) Elektronik posta adresi : ihalesube@hotmail.com 

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları 

Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Ankara İli 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 

Dikmen/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17.09.2013 - 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

Boru iskele takımı 1 3000 m2 

Yük Asansörü 2 300 k 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

(B) Üst Yapı (Bina Grubu işlerden III. Gruptaki işler 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İnş.Müh. veya Mimar 

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

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

İhale Döküman Bedeli olan 500,00-TL’nin Tunus Cad. No:33 Kavaklıdere/ANKARA adresinde 

bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmasını müteakip 

Saymanlıktan alınan makbuz karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Kat: 5 Oda No. 508 Dikmen/ANKARA adresinden 

alınabilir. adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No: 5 Kat: 5 Dikmen/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar: 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 7242/1-1 
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GÜNEYKENT MAHALLESİ 216 NOLU CADDE ÜZERİNDE BULUNAN ŞAHİNBEY 

PARKI İÇERİSİNDEKİ TESİSLER BÜTÜN OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR 

Şahinbey Belediye Başkanlığından: 

                                 GAZİANTEP 

MADDE 1. Tanımlar 

Bu şartnamede yer alan; 

Belediye: Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi’ni, 

İdare: Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi’ni, 

İstekli; Şartname ve eklerini kabul ederek ihaleye katılan gerçek ya da tüzel kişiyi, 

Kiracı: İhale neticesinde işletmeyi alan gerçek ya da tüzel kişiyi, 

Tesisler: Şahinbey Parkında kiraya verilen işletmeleri, İfade eder. 

MADDE 2. Açıklama ve İhalenin Türü 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Şahinbey Parkı içerisinde yer alan; 

1 – Çarşı binaları 

2 – Amfi tiyatro ve restaurant 

3 – Kafeteryalar 

4 – Miniatürk  

5 – Teleferik 

6 – Dağ kızağı 

7 – Tuvaletler 

8 – Büfeler 

9 – Lunapark alanı   

Tesisler bütün olarak 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü İhale 

yoluyla 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

MADDE 3. İhalenin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat 

3.1. Bir (1) yıllık muhammen kira bedeli 840.000,00 (Sekizyüzkırkbin) TL+KDV’dir. 

3.2. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler 5 (beş) yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici 

teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN Nolu Belediyemiz 

hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili banka teminat 

mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en 

son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 

geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale,  % 3 geçici teminat 

farkını tamamlayanlar arasında devam eder. 

İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak 

zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir. 

3.3. Teminat olarak kabul edilecek değerler; 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b)  Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

MADDE 4. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler 

Aşağıda belirtilen belgeler dosyaya konularak, Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne 

teslim edilecektir. 

4.1. İç Zarf 

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

1 - Teklif Mektubu,  

2 - İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. 

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun 

olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye 

girmemiş sayılır. 
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4.2. Dış Zarf 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

1 - Teklif Mektubunu içeren iç zarf, 

2 - Şartnamede belirtilen geçici teminat miktarının ödendiğine dair makbuz veya limit 

dahili banka teminat mektubu, 

3 - Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, varsa faks ve e-posta adresi, 

4 - Türkiye’de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğünden ibraz 

edilecek), 

5 - Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak), 

6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

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

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve 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, 

7 - İsteklinin veya vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcunun 

olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge, 

8 - Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden). 

9 - Nüfus cüzdan fotokopisi, 

10 - Vekaleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter 

tasdikli imza beyannamesi, 

11 - İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

12 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, 

13 - Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler; 

5 yıllık Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya gayri nakit kredisini ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 

14 - Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

Ortak girişimlerde;  iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda 

istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır. (Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair 

makbuz hariç) 

MADDE 5. Başvuru Yeri, Şartname Bedeli ve Evrakların Teslim Yeri 

5.1.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 04/09/2013 Çarşamba günü saat 

11.00’a kadar sıra alındılar karşılığında şartnamede istenilen belgelerin olduğu dosyayı, Emlak 

İstimlak Müdürlüğüne elden vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Ancak postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

5.2. İhale Şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak 

görülebilir. İhaleye girecek olanların 500,00 (BeşYüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları 

gerekmektedir.  

MADDE 6. İhale Tarihi ve Yeri 

İhale 04/09/2013 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

yapılacaktır.  

İhale iştirak edeceklere duyurulur. 7072/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR 

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 13 (Onüç) Adet Jeotermal Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı 

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

1) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Serban Kasabası, 4849,46 hektar alana sahip, 

K24-c1, K24-c4, K24-d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 131 No’lu Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 261540 269715 268455 259330 

Yukarı (X) 4280710 4282100 4276055 4275065 

 

2) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Alagöz Köyü, 4866,49 hektar alana sahip, K24-d3, 

K24-d4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 132 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 245615 254280 256290 247635 

Yukarı (X) 4267745 4273190 4269500 4262980 

 

3) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Güneysaray - Tabaklar Köyü, 3799,67 hektar alana 

sahip, J26-d3, J26-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 170 No’lu Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 333750 337226 336000 338200 346500 347000 331000 

Yukarı (X) 4323200 4323852 4321800 4320600 4320500 4318600 4319000 

 

4) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Elhan – Kuruca Köyü, 3971,37 hektar alana sahip, 

J26-d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 171 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı 

Saha. 

 

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

Sağa (Y) 343955 346958 348250 341900 341039 341340 340841 

Yukarı (X) 4323085 4323487 4320600 4320600 4324568 4324625 4329344 

 

 8.Nokta 9.Nokta 

Sağa (Y) 343600 344942 

Yukarı (X) 4331000 4327995 

 

5) Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Kurudere – Başkonak Köyü, 4991,3 hektar alana 

sahip J26-d3, J26-d4, K25-b2, K26-a1, K26-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 172 

No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 335100 343000 334500 332350 329300 326350 335100 

Yukarı (X) 4318700 4318600 4309850 4309770 4304400 4306250 4312470 
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6) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi Yeşilhisar Kasabası (Ahırhisar) - Çalca Köyü, 

3165,04 hektar alana sahip, K23-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 181 No’lu 

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 752558 760027 760288 756972 752888 

Yukarı (X) 4289196 4289259 4285041 4284985 4284902 

 

7) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, Yeşilhisar Kasabası (Ahırhisar Köyü), 1709,78 

hektar alana sahip, K23-c2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 182 No’lu Jeotermal Kaynak 

Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 756972 757054 753144 752888 

Yukarı (X) 4284985 4280785 4280562 4284902 

 

8) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, Çalca - Yağcı Köyü, 1952,5 hektar alana sahip, 

K23-c2, K24-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 183 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 

Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 760288 242993 242989 760263 

Yukarı (X) 4285041 4285120 4281003 4281082 

 

9) Afyonkarahisar İli, Hocalar İlçesi, Çalca Köyü 1331,55 hektar alana sahip, K23-c2 

paftasında aşağıda koordinatları verilen 184 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 760263 757054 756972 760288 

Yukarı (X) 4281082 4280785 4284985 4285041 

 

10) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Saltık Köyü 3755,3 hektar alana sahip, L23-b2, 

L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 289 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı 

Saha. 

 

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

Sağa (Y) 757860 757120 757780 243640 245766 246083 244000 

Yukarı (X) 4262300 4262300 4264300 4264180 4263725 4263041 4262000 

 

 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 

Sağa (Y) 239000 239251 761400 761500 759480 757750 757200 

Yukarı (X) 4262000 4260996 4260950 4260200 4261100 4258500 4259400 

 

 15.Nokta 16.Nokta 17.Nokta 

Sağa (Y) 756250 754300 757980 

Yukarı (X) 4258200 4257900 4261660 



23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

11) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi Köyü, 1,43 hektar alana sahip, K24-b1 

paftasında aşağıda koordinatları verilen 301 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 272000 272000 271884 

Yukarı (X) 4309336 4309090 4309231 

 

12) Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi Çalışlar Köyü 1700- hektar alana sahip, K25-a3 

paftasında aşağıda koordinatları verilen 148 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 304000 304000 301000 301000 299000 299000 

Yukarı (X) 4304000 4301000 4301000 4300000 4300000 4304000 

 

13) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi 100- hektar alana sahip, L24-b1 paftasında aşağıda 

koordinatları verilen 208 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha. 

 

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

Sağa (Y) 261000 262000 262000 261000 

Yukarı (X) 4260000 4260000 4259000 4259000 

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ 

 

S. 

NO 
İLÇE 

KÖYÜ 

KASABASI 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

(¨) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(¨) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 SİNANPAŞA SERBAN 4849,46 100.000,00 3.000,00 04/09/2013 14.00 

2 SANDIKLI ALAGÖZ 4866,49 100.000,00 3.000,00 04/09/2013 14.00 

3 EMİRDAĞ 
GÜNEYSARAY-

TABAKLAR 
3799,67 71.500,00 2.145,00 04/09/2013 14.00 

4 EMİRDAĞ ELHAN-KURUCA 3971,37 74.750,00 2.242,50 04/09/2013 14.00 

5 EMİRDAĞ 
KURUDERE-

BAŞKONAK 
4991,3 93.250,00 2.797,50 04/09/2013 14.00 

6 HOCALAR 
YEŞİLHİSAR -

ÇALCA 
3165,04 59.600,00 1.788,00 04/09/2013 14.00 

7 HOCALAR YEŞİLHİSAR 1709,78 32.200,00 966,00 04/09/2013 14.00 

8 HOCALAR ÇALCA-YAĞCI 1952,5 36.750,00 1.102,50 04/09/2013 14.00 

9 HOCALAR ÇALCA 1331,55 25.400,00 762,00 04/09/2013 14.00 

10 SANDIKLI SALTIK 3755,3 100.000,00 3.000,00 04/09/2013 14.00 

11 MERKEZ BAYRAMGAZİ 1,43 50.000,00 1.500,00 04/09/2013 14.00 

12 İSCEHİSAR ÇALIŞLAR KÖYÜ 1.700 25.400,00 762,00 04/09/2013 14.00 

13 SANDIKLI --- 100 50.000,00 1.500,00 04/09/2013 14.00 
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1 - İhale Şartname ve Eklerinin: 

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

Özel İdare İş Hanı Kat: 6 AFYONKARAHİSAR 

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 : 04/09/2013 Çarşamba 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) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat. 

e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 

f) 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. 7170/1-1 



23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 

 

 



23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 

 

 



23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 

 

 



23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 

 

 



23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER  

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI 

  
STAJYER HAVA TRF. 

KONT. 

ASİSTAN HAVA TRF. 

KONT. 

ATATÜRK HV. LİMANI 16   

ADANA HV. LİMANI 7   

MİLAS/BODRUM HV. LİMANI 6   

ESENBOĞA HV. LİMANI 10   

ERZURUM HV. LİMANI 5   

ŞANLIURFA-GAP HV. LİMANI 6   

AĞRI HV. LİMANI 6 2 

ADIYAMAN HV. LİMANI 4   

BURSA-YENİŞEHİR HV. LİMANI 1   

ÇORLU HV. LİMANI 4 2 

ÇANAKKALE HV. LİMANI 1   

ERZİNCAN HV. LİMANI 2   

SİVAS HV. LİMANI 3   

KARS HV. LİMANI 4   

MARDİN HV. LİMANI 2   

SİNOP HV. LİMANI 1   

VAN HV. LİMANI 7 2 

SABİHA GÖKÇEN HV. LİMANI 5   

GAZİ PAŞA HV. LİMANI 4   

IĞDIR HV. LİMANI 2 1 

BİNGÖL HV. LİMANI   2 

ŞIRNAK HV. LİMANI 5 2 

YÜKSEKOVA HV. LİMANI 5 1 

T O P L A M 106 12 

 7146/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İslami Hizmetler Vakfı, Ortaköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/6/2013 tarihinde 

kesinleşen, 24/5/2013 tarih, E: 2013/9, K: 2013/224 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 7215/1-1 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 

 

 



23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2013 – Sayı : 28744 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2004/187594 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan 

Soyak Sok. No: 2 Zonguldak 

Tel-Faks 0 372 259 47 94 – 0 372 253 12 73 

Posta Kodu 67090 E-Mail ttk@taskomuru.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yapı-Tek İnşaat San. ve Tic. A.Ş.  

Adresi 
Çetin Emeç Bulvarı 8. Cad. No: 39 

Öveçler/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9370024926  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 80371  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 
b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7226/1-1 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2008/101207 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü 

İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan 

Soyak Sok. No: 2 Zonguldak 

Tel-Faks 0 372 259 47 94 – 0 372 253 12 73 

Posta Kodu 67090 E-Mail ttk@taskomuru.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Star İnşaat ve Tic. A.Ş.  

Adresi GMK Bulvarı 95/7 Maltepe/ANKARA  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

7810132950  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 87341  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7225/1-1 
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Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/80724 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. İl/İlçe ADANA 

Adresi 
Beyazevler Mah. Seyhan Barajı İçi 

Çukurova/ADANA 
Tel-Faks 0 (322) 231 01 51 - 0 (322) 231 21 25 

Posta 

Kodu 
01150 E-Mail toroslar-1@toroslaredas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GENÇ GİRİŞİMCİLER ELEKTRİK 

İNŞ. TAAH. NAK. TİC. VE SAN. 

LTD. ŞTİ.  

Abdulkadir YILBAŞI 

T.C. Kimlik No:31387440134 

Adresi 

Selahattin Eyyubi mah. Aydın Arslan 

Bul. 315 Sok. Şelale Evleri A/4 Bl 

Kat:2 No:4 Bağlar/DİYARBAKIR 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3930575426  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
21181/22092  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  )  

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7249/1-1 
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PTT Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/20470 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/PTT Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Samsun PTT Başmüdürlüğü İl/İlçe İlkadım/Samsun 

Adresi 
Liman Mah. Bafra Cad. No: 1 

İlkadım/Samsun 
Tel-Faks 

Tel: 0 362 445 27 10 

Faks: 0 362 445 27 12 

Posta Kodu 55102 E-Mail samsun_malz.@ptt.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gökkuşağı Gıda Teks. Taş. Tem. 

Hizm. ve Haş. Müc Hizm. San.ve 

Tic. Ltd. Şti. 

Samet Kurtça 

Adresi 
Cedit Mah. Gençlik Caddesi No: 

27/1 İlkadım/Samsun 
 

T.C. Kimlik No.  61375276322 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
403 003 7365  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19669  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7244/1-1 
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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

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5176 Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bünyesinde Yer Alan Bursa

Polis Koleji Müdürlüğünün Kapatılarak, Adı Geçen Genel Müdürlüğün
Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Bursa Polis Eğitim
Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2013/5199 Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreti-
cilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan
Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları
Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararın
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

ATAMA KARARI
2013/5211 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
— Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik

GENELGE
— Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi ile İlgili 2013/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)
— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 18/8/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı

NOT: 22/8/2013 tarihli ve 28743 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Millî Eğitim
Bakanlığına Ait Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına Ait Tebliğler yayımlanmıştır.

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


