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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE
KOORDİNASYON KOMİTESİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6500 Kabul Tarihi: 30/10/2013
MADDE 1 – (1) 21 Ekim 2009 tarihinde Sofya’da imzalanan “Güneydoğu Avrupa

Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşması”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/11/2013
—— • ——

BİR ÜNİVERSİTE ADI İLE BİR İLÇE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6501 Kabul Tarihi: 30/10/2013
MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-

nununun ek 81 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Nevşehir Üniversitesi”
ibareleri “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“EK MADDE 155- 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kad-
roları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Nevşehir Üniversitesine yapılmış olan
atıflar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 3 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nunun eki (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Ens-
titüleri” bölümünün 75 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“75) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi”
MADDE 4 – Siirt ili “Aydınlar” İlçesinin adı “Tillo” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/11/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5484

Orman Mühendisleri Odasının idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakan-

lığınca yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakan-

lığının 26/9/2013 tarihli ve 14788 sayılı yazısı üzerine, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar

Odaları Birliği Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2013 tari-

hinde 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                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        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                                  E. BAYRAKTAR                               H. YAZICI

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                    Maliye Bakanı V.

                                          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

1/10/2013 TARİHLİ VE 2013/5484 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri
Odası üzerinde idari ve mali denetim, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Karar Sayısı : 2013/5485

Avrupa Birliği Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı olarak, İstanbul ilinde temsilcilik açıl-

ması; adı geçen Bakanlığın 19/8/2013 tarihli ve 2578 sayılı yazısı üzerine 3/6/2011 tarihli ve

634 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

7/10/2013 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                                      F. ÇELİK                                      F. ŞAHİN

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

                     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



Karar Sayısı : 2013/5516
Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Ba-
kanlığının 7/10/2013 tarihli ve 2875908 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu'nca
21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  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

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS 
VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 − (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Kararın 16 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından branşı Bilişim Teknolojileri ve
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) olan öğretmenler arasından Bakanlık Bilgi
İşlem Grup Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden
onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere
aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek
ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca
ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve
görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan per-
sonele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.”

MADDE 2 − (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 − (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            5 Kasım 2013

       69471265-305-9464

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Sivil toplum kuruluşları tarafından yapımı gerçekleştirilen okulun açılış törenine katıl-

mak üzere; 7 Kasım 2013 tarihinde Kamerun’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir

BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Kasım 2013

     68244839-140.03-302-637

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 5/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9464 sayılı yazınız.

            Sivil toplum kuruluşları tarafından yapımı gerçekleştirilen okulun açılış törenine katıl-

mak üzere, 7 Kasım 2013 tarihinde Kamerun’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir

BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5488

Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri

Bakanlığının 3/10/2013 tarihli ve 1365 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                      F. ŞAHİN

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

                     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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10/10/2013 TARİHLİ VE 2013/5488 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI-SOYADI HALEN BULUNDUĞU GÖREV ATANDIĞI GÖREV

Sadık ARSLAN Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Hollanda Nezdinde Türkiye 

Cumhuriyeti Büyükelçisi

Hatice Pınar IŞIK Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Merkeze

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Esra CANKORUR Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Mehmet SAMSAR Ukrayna Nezdinde Türkiye Merkeze

Cumhuriyeti Büyükelçisi

Yönet Can TEZEL Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ukrayna Nezdinde Türkiye

Cumhuriyeti Büyükelçisi

Murat Ahmet YÖRÜK Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Merkeze

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Deniz ÇAKAR Daire Başkanı Namibya Cumhuriyeti Nezdinde

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/715

1 – Adlî Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas

Kurulu Adlî Tıp Üyesi Uzm. Dr. Mustafa OKUDAN’ın atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu

Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Sadullah ERGİN

                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/716

1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, Uzm. Dr.

Nurettin Nezih ANOLAY’ın atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı mad-

desi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Sadullah ERGİN

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/717

1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Gülay

KURNAZ’ın atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Sadullah ERGİN

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/718

1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bitlis Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Mehmet Emin ÇAKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/719

1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çankırı  Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Salih AĞDAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/720

1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gaziantep Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, İsmet ZOR’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/721

1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Trabzon Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Kadir ER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/722

1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karaman Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Mehmet Emin BOTSALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve

76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/723

1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlüğüne, Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erhan GÜNGÖR’ün

atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Fatma ŞAHİN

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/724

1 − Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak Bölge Müdürü İbrahim

ALBAYRAK’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, bu suretle boşalacak

olan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Şerafettin

ÇİLKARA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/725

1 − Açık bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Dr.

Durali KOÇAK’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri

gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/726

1 − Türkiye İstatistik Kurumunda açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3600 ek

göstergeli TÜİK Daire Başkanlığına, Kayseri Bölge Müdürü Nejdet ÇALIŞ’ın atanması, 657

sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 − Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür. 

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Cevdet YILMAZ

                Başbakan                                      Kalkınma Bakanı

—— • ——
Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/727

1 − Türkiye İstatistik Kurumunda açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3600 ek

göstergeli Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına, Kocaeli Bölge Müdürü Şemsettin ÖZCAN’ın

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Cevdet YILMAZ

                Başbakan                                      Kalkınma Bakanı
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Kalkınma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/728
1 − Türkiye İstatistik Kurumunda açık bulunan 1. derece kadrolu ve + 3600 ek

göstergeli TÜİK Daire Başkanlığına, Van Bölge Müdürü İlhan TARLACI’nın atanması, 657
sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür. 
6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                           Cevdet YILMAZ
                Başbakan                                      Kalkınma Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/731
1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Ömür Fatih KARAKULLUKÇU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri
ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 − Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
6/11/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı
Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, Sahil Güvenlik Bot/Gemi Komutanlıkları emrinde görevli personelin yıllık izinlerinin
10 günlük kısmı Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 20 günlük kısmı ise bir veya
iki bölüm halinde diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki veya üç defada verilir."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 29/8/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı bir-
likte yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-

yasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek

üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Rafinerici lisanslarında, tesislerdeki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryakıt ha-

rici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak

akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım

durumu ve ürün cinsi bilgileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Rafinerici, depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş tanklara ait

tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgilerinin değiştirilmesine iliş-

kin lisans tadilleri ile bu lisanslara tank eklenmesine veya bu lisanslardan tank çıkarılmasına

ilişkin lisans tadilleri,

c) Rafinerici, depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarına işlenmiş rafineri, iletim,

depo, iskele, şamandıra ve platform bağlantılı boru hatlarına ait bilgilerin değiştirilmesine iliş-

kin lisans tadilleri ile bu lisanslara bağlantılı boru hattı ilave edilmesine veya bu lisanslardan

bağlantılı boru hattı çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenerek diğer fıkralar buna

göre teselsül ettirilmiştir.

“Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, bir önceki takvim yılında yurt içine ikmal et-

tikleri günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katını ve bir tüketim tesisinde her bir

cins üründen yılda 20.000 ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcı lisansı sahipleri ise

lisanslarına kayıtlı her bir ürün için günlük ortalama tüketimlerinin onbeş katını ulusal stok

olarak tutarlar. Rafinerici lisansı sahiplerinin tutmaları gereken ulusal stok miktarının bulun-

masında, ham petrol ve yarı mamul ürünler hariç olmak üzere ulusal stok mükellefiyeti kapsa-

mında tutabilecekleri ürünler dikkate alınır. Ulusal stok mükellefiyeti kapsamında;

a) Serbest kullanıcı lisansı sahipleri tesislerinde lisansları kapsamında tükettikleri akar-

yakıt türlerini,
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b) Dağıtıcı lisansı sahipleri; akaryakıt, havacılık yakıtları ve denizcilik yakıtlarından

lisanslarına kayıtlı olanları, Kurum tarafından akaryakıtlara harmanlanan ürün olarak işlem

göreceği belirlenen ürünleri ve diğer katkı maddelerini,

c) Rafinerici lisansı sahipleri Kurum tarafından ham petrol, akaryakıt, havacılık yakıt-

ları, denizcilik yakıtları, akaryakıtlara harmanlanan ürün, madeni yağ olarak işlem göreceği

belirlenen ürünleri, yarı mamul ürünleri ve diğer katkı maddelerini

ulusal stok olarak tutabilir. Askeri amaçlı ikmal edilen ürünler, transit ve ihracat rejim-

leri kapsamında teslim edilen akaryakıt ve ihrakiye ile nafta (yakıt nafta ve benzin türleri üre-

timinde kullanılanlar dışında kalan) ulusal stoktan sayılmaz ve ilgili stok yükümlülüğü hesap-

lamalarına dahil edilmez.”

“Ulusal stok mükellefiyetinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde;

a) Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin ulusal stok mükellefiyetine esas yıllık or-

talama 20 günlük ikmalinin belirlenmesinde tam bir takvim yılındaki teslimler (ihracat ve da-

ğıtıcılar arası ticaret ve transit rejimi kapsamındaki satışlar hariç) esas alınır. Bir takvim yılında

ikmal edilen miktar kullanılarak belirlenen stok miktarı, izleyen yılın Mart ayından başlayan

12 aylık dönemdeki stok mükellefiyeti olarak takip edilir. İlk defa lisans alanlar için tam bir

takvim yılında faaliyet gösterilene kadar geçiş dönemi tanınır. Stok yükümlülüğünün ifasına

ilişkin dönem, tamamlanan takvim yılını takip eden yılın Mart ayında başlar. Yıllık ortalama

20 günlük ikmal miktarı, tamamlanmış takvim yılı verisi kullanılarak hesaplanır. Serbest kul-

lanıcı lisansı sahipleri için yükümlülük lisansın alındığı tarih itibarıyla başlar. Ancak, projek-

siyon üzerinden serbest kullanıcı lisansı alınması halinde lisansın alındığı ayı takip eden 4 üncü

ay başında lisansta kayıtlı stok miktarı tutulmaya başlanmış olmalıdır. Bu madde kapsamında

20 ve 15 günlük süreler değerlendirilirken bir yıl 365 gün alınır.

b) Ulusal stok mükellefiyetinin tespit ve takibinde ürünlerin ağırlık cinsinden miktarları

esas alınır.

c) Rafinerici lisansı sahiplerince akaryakıt ve akaryakıta harmanlanan ürünler dışında

tutulan stoklar, tank dibi için %10 ve nafta için ayrıca %4 oranları çıkarıldıktan sonra, 1,065

katsayısına bölünerek ürüne tahvil edilir. Rafinerici lisansı sahiplerince tutulan stoklardan, ben-

zin türlerinin üretiminde kullanılan yarı mamul ürünler, 10 mg/kg’dan daha fazla kükürt içeren

motorin türleri ile jet yakıtı üretiminde kullanılabilecek kerosen stokları 1 katsayısı ile ürüne

tahvil edilir.

d) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ulusal stok yükümlülüğü kapsamında tutmaları gereken

stokların en az %50’sinin benzin türleri ve/veya motorin türleri ve/veya havacılık yakıtlarından

oluşması gereklidir.
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e) Ulusal petrol stoğu yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aşağıdaki hususlar he-

saplamaya dahil edilmez:

1) Tüm lisans sahipleri için tank dibi gibi ulaşılamayacak stoklar için fiziki stok mik-

tarının %10’u,

2) Rafinerici lisansı sahipleri için ham petrol veya yarı mamul ürünler olarak tutulan

stok toplamının tank dibi gibi ulaşılamayacak stoklar için ayrılan %10’luk kısım dışındaki mik-

tarının (nafta üretimine karşılık) %4’ü,

3) Rafineri dahili kullanımı için ayrılan petrol ürünleri,

4) Rafinerici lisansı sahibinin elinde bulundurduğu bitümenin tank dibi gibi ulaşılama-

yacak stoklar için ayrılan %10’luk kısım dışında kalan miktarının %85’i,

5) Transit rejime tabi olarak antrepo tanklarında depolanan ürünler.

f) Lisanslı depolarda birden fazla kişiye ait ürünün birlikte depolanması durumunda,

tank kapasitesinin stok hesabına dahil edilmeyen %10’u lisanslı depoyu kullanan kişiler ara-

sında her bir lisans sahibince depolanan ürün miktarı oranında paylaştırılır.

g) Akaryakıta harmanlanan ürünler ve katkı maddelerinin ulusal stok mükellefiyetine

sayılması için akaryakıta harmanlanmış ve/veya katkılanmış olması veya münhasıran bu amaç

için ayrı olarak bekletiliyor olması gerekir.

h) Yükümlü olunan stok miktarı, yükümlüler tarafından her zaman kullanılabilir ve eri-

şilebilir halde mevcut bulundurulur.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin 20, serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin 15 günlük stok yü-

kümlülüğü ile rafinerici lisansı sahiplerinin 20 günlük ve tamamlayıcı stok yükümlülüğü kap-

samında tutulacak petrol stoklarının ürün cinsinin ve ürünlerin birbirine tahvil edilmesi ile bu

stokların fiziksel denetimine ilişkin kurallar dışındaki hususlar hakkında Kanunun 16 ncı mad-

desinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden son-

ra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Tesislerindeki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta

harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları

ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün

cinsi bilgilerini lisanslarına işletmek,

m) Tesislerindeki tankların lisansa kayıtlı kullanım durumlarından ve ulusal marker uy-

gulanacak akaryakıt tankları hariç ürün cinsi bilgilerinden hangisinin fiilen kullanıldığını,

9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi

Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirmek,

ile yükümlüdürler.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte rafinerici lisansı sahibi

olan kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bu Yönetmeliğin

20 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca lisans tadil başvurusu yapmakla yüküm-

lüdürler.

GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlük tarihinde lisans alma tarihi itibariyle

faaliyet süresi bir takvim yılından daha az olan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin yü-

kümlülük başlangıç tarihlerinin ve tutmakla yükümlü oldukları stok miktarlarının tespitinde

ilk defa lisans alanlar ile aynı şekilde işlem yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart

asmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç

sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklen-

miştir.

“(6) Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğ-

rencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar veril-

mesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/8/2012 28388
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7/11/2013 
Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Kasım 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28814 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz İhtiyacına binaen aşağıda belirtildiği gibi hizmet alımı işi ihale edilecektir. 
1. İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111   45500 

Soma / MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin a) 
 

Niteliği Türü Miktarı İ.K. No Dosya No 
İhale Tarih - 

Saati 
İşin 

Süresi 

1 

Müessese Müdürlüğü hafif vasıta park 

sahasında bulunan araçların tamir bakım 

işçiliği hizmet alım işi (37 kişi) 

2013/158657 2013/1935 
21/11/2013-

14:00 
365 gün 

 
b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 
c) İhale usulü : Açık ihale 
3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa 
4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No: 111   45500 Soma / 

Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 
D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ihalenin şartnameleri 100,00 TL karşılığında aynı 
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren bütün ihaleler için 60 
gündür. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir. 

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 9000/1-1 
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GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye 

(ADÜAŞ) devredilen Maliye Hazinesine ait aşağıda belirtilen taşınmaz, kiraya verilmek üzere 
ihale edilecektir. 

 

İHALE KONUSU VARLIK 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
BEDELİ 

ŞARTNAME 
BEDELİ 

SON TEKLİF 
VERME TARİH 

ve SAATİ 
Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Poyraz 

Mahallesi, 145 ada, 91 parsel 
(1.577.552,21 m2) 

10.000 TL 500 TL 21.11.2013, 14:00 

 
1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” 

usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” usulü ile 
sonuçlandırılabilir. 

2 - Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak 
hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 
ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde teslim edilecektir.  

3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 
Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel 
Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar 
yatırılarak ve “Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Poyraz Mahallesi, 145 ada 91 parsele ait İhale 
Şartnamesi” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya 
ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda 
belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

4 - ADÜAŞ ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle ihale işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ, ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden 
önce duyurulur. 

5 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 
Bu özelleştirme işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 8772 sayılı 

yazısı ile verilen yetkiye istinaden gerçekleştirilmektedir. 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 
Tel : (312) 286 62 46  Faks: (312) 286 62 48 

www.aduas.gov.tr 
 9018/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Şanlıurfa İli Viranşehir Belediye Başkanlığından: 
MADDE-1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve 

aşağıda ada parsel ve yüz ölçümü ile muhammen bedeli yazılı arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 36.Maddesi gereğince Kapalı Teklif sureti ile satışa çıkartılacaktır. 

MADDE-2 - İhale Viranşehir Belediye Sarayı Encümen toplantı salonunda İhale 
Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.  

MADDE-3 - İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler; 
a) İkametgâh İl muhabiri, 
b) Kimlik fotokopisi 
c) Açık Tebligat adresi ve telefon numaraları 
d) Geçici teminat dekontu veya Teminat Mektubu 
MADDE-4 - İhale 20.11.2013 Çarşamba günü saat 14.00'da, İhale komisyonu huzurunda 

Belediye Hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 
MADDE-5 - İstekliler Teklif dosyalarını en geç İhale tarihi olan 20/11/2013 Çarşamba 

günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu 
saatten sonra gelen isteklilerin teklif zarfları alınmayacaktır. 

MADDE-6 - Arsanın 1 m2 Üzerinde teklif verip toplam bedeli teklif mektuplarında 
yazılacaktır. 

MADDE-7 - İhale tarih ve saatinden sonra gelen isteklilerin Teklif zarfları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

MADDE-8 - İhaleye katılan istekli aşağıda yazılı bulunan arsanın muhammen bedelinin 
%3 geçici teminatı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazı ile T.C.Ziraat 
Bankası Viranşehir Şubesine İhale tarihinden önce yatırmaları ve teklif zarflarının içinde diğer 
istenilen belgeler ile birlikte koymaları gerekir. 

MADDE-9 - Arsaların Satışı üzerinde kalan isteklilerden kati teminat %6 olarak 
alınacaktır.  

MADDE-10 - İhale üzerinde kalan istekli 7 gün içinde Geçici teminatı katiye 
dönüştürecektir.  

MADDE-11 - Arsa satış ihalesini üzerinde kalan istekli ihale tarihinden itibaren 15 (on 
beş) gün içinde arsa bedelinin tamamı yatırması gerekmektedir aksi halde ihale iptal edilecek ve 
yatırmış olduğu Kati teminat belediyeye gelir olarak kayd edilecektir. 

MADDE-12 - İhaleye katılacak arsanın ada, parsel ve yüz ölçümü müracaat evraklarında 
ve teklif mektubunda belirtilmesi gerekmektedir.  

MADDE-13 - İhaleye çıkarılan arsalar; 
 

Mahalle Ada Parsel Y. Ölçümü 1 M'si Top. Bedeli Geçici Tem 
Cumhuriyet 1186 1 11.044,17-m2 243,33-TL 2.687.78,00-TL 80.622,00-TL 

 
MADDE-14 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünde görülebilir veya aynı adreste 100 -TL karşılığında temin edilebilir.  
MADDE-15 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespit etmeye 

serbesttir. 
MADDE-16 - Bu ihale ile ilgili doğacak anlaşmasızlıkların çözümü Viranşehir Mahkemeleri 

ve icra dairesi yetkilidir.  
İlanen Duyurulur. 9005/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makina İkmal ve 

İnşaat Daire Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla;  
- 4 kalem muhtelif cins ve miktardaki büro mobilyası, 
ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve çizimlerine uygun olarak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 
usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 
şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
gerekmektedir. 

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

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 
ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

3 - Teklifler, 15.11.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; 

İhtiyaç sahibi Kuruluşça, gösterilecek yere şahit numunelerin kurulmasından ve teknik 
şartnameye uygunluğun tespit edilmesinden sonra yapılan inceleme sonucunun bildirilmesini 
müteakip bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

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

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte serbesttir. 9012/1-1 
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15.000 ADET SPOR (SIRT) ÇANTASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla;  

15.000 adet spor (sırt) çantası, 

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.11.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.  

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte serbesttir. 9011/1-1 
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ELMAS KESİCİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Elmas Kesici alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/161197 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Elmas Kesici Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 200 (ikiyüz) takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 14.11.2013 Perşembe günü, saat: 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

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

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 14.11.2013 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9015/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Manisa-Turgutlu I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Manisa-Turgutlu I. OSB II. Etap alanına ait yol, atıksu ve 
yağmursuyu ile I. Etap 90 hektarlık alanın temel ve yol kaplaması imalatlarından müteşekkil 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Turan Mah. Yedi Eylül Yolu No: 23 K: 7 Turgutlu/ 
MANİSA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Manisa-Turgutlu I. OSB II. Etap (87,5 Ha) alana ait yol, 

atıksu ve yağmursuyu ile I. Etap 90 hektarlık alanın 
temel ve yol kaplaması imalatlarından müteşekkil 
altyapı yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : Turgutlu/MANİSA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 9.761.505.-TL 
f) Geçici teminatı : 683.305,35.- TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 22/11/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) 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 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Manisa-
Turgutlu I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Turan Mah. Yedi Eylül 
Yolu No: 23 K: 7 Turgutlu/MANİSA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 
Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  9017/2-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi II. etap 
alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ŞANLIURFA 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi II. etap alanına ait yol, 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 46.377.500.-TL  
f) Geçici Teminatı : 3.246.425.- TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 26/11/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) 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 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya 
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Gaziantep Karayolu 16. 
Km. ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 
826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  9006/2-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Uygulama İmar Planının F36b.23d.1b paftasında, Yönetim Merkezi (h max. 30.50 m.) 
olarak tanımlı, Samsun Çevre Yoluna cepheli; Tapuya Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1216 ada 7 no’lu 
parselde kayıtlı 2000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. 
maddesi hükümlerine göre KAPALI TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.  

2 - İhale Dosyası ve İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk 
Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.  

3 - Bahse konu İhale 22.11.2013 tarihinde, Cuma Günü Saat 15.30’da Büyükşehir 
Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi 
gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazın muhammen peşin satış bedeli, metrekaresi 1.250,00 
TL’den (Bin iki yüz elli Türk Lirası) olmak üzere, toplam 2.500.000,00 TL (İki milyon beş yüz 
bin Türk Lirası) dır.  

İhalede yarışma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır. 
Geçici teminat oranı %3, tutarı 75.000,00 TL (Yetmiş beş bin Türk Lirası) dır. 
5 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler; 
İstekli gerçek kişi ise: 
a) Nüfus Cüzdanı Sureti, 
b) İkametgâh Belgesi,  
c) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri, 
d) Vekâleten katılıyorsa vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

sirküleri,  
e) Geçici teminat (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) 
f) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge, 
g) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, 
İstekli tüzel kişi ise: 
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge, 
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri, 
c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi, 
d) Geçici teminat (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler ) 
e) Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına 

dair belge, 
f) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, 
Ortak girişim ise: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi. 
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6 - Teklifler ihale günü olan 22.11.2013 Cuma günü Saat 15.30’a kadar, sıra numaralı 
alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı Kalemine ) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilecektir. 

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına 
ulaşması şarttır. 

- Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan 
olunur.  8950/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 

GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 2,25.- TL ile en çok 159.510.- TL arasında değişen;13/11/2013 

günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok 15.951.- TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen (Makaron, sigara filtresi, Sigara kağıdı, florasan ampul, 
nargile kömürü, sigara sarma makinası, sigara tabakası, Kedi kumu, Anahtarlık şeklinde Kamera 
ve Adaptör vb.) 47 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale 
Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 
14/11/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı 
telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 
karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 8949/1-1 
—— • —— 

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 
Milli Savunma Bakanlığından: 
“İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ WS3 GÜVENLİK SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” 
YUKARIDA ADI GEÇEN MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 

MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 
KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 
YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN İŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, 
HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE 
BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA 
İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 18 KASIM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ 
SAAT 11:00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE TESLİM ETMİŞ OLMALARI 
GEREKMEKTEDİR. 

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 
 9009/1-1 
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KİRA KARŞILIĞINDA SOSYAL TESİS YAPTIRILACAKTIR 
Sancaktepe Belediye Başkanlığından: 
Sancaktepe Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında Sarıgazi, Emek Mahallesi, Namık 

Kemal Caddesi üzerinde, 220 adada bulunan ve park olarak terki yapılmış olan toplam 5364,14 m² 
alana sahip taşınmaz üzerine, Fen İşleri Müdürlüğünün hazırladığı ve İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün onayladığı projeye uygun olarak içerisinde kafeterya, hamam, kültür merkezi ve 
kreş bulunan sosyal tesis; yapımı karşılığında 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince 
kapalı teklif usulüne göre; 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir. 

1 - ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI 
İhale ile ilgili şartname Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz 

görülebilecek olup ihaleye katılmak için 750,00-TL karşılığında satın alınacaktır. 
2 - KİRA KARŞILIĞINDA SOSYAL TESİS YAPIM İŞİ İHALESİNİN 
a) Yapılacağı Yer : Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası 
b) İhale Tarihi  : 19.11.2013 
İhale Saati : 11.30 
c) İhale Usulü : 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif 

Usulü ile yapılacaktır. 
3 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen fiil veya 

davranışlarda bulundukları anlaşılan şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye 
giremezler. Bu yasayı saymayarak ihaleye girenler hakkında ise üzerlerine ihale yapılmış bulunsa 
dahi, ihale bozularak geçici teminatları ve mukavele yapılmış ise mukaveleleri feshedilerek kesin 
teminatları irat kaydedilir. 

4 - TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 
- Muhammen Yapım Bedeli : 4.601.536,47-TL (bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.) 
- Muhammen Kira Bedeli (10 yıllık) : 144.000,00-TL+KDV 
* İhale muhammen bedeli, muhammen yapım bedeli ile 10 (on) yıllık muhammen kira 

bedelinin toplamıdır. 
- İşin tahmin edilen kira bedeli 10 (on) yıllık 144.000,00 TL+KDV, yıllık 14.400,00 

TL+KDV’dir. İhalede artırım yıllık muhammen kira bedeli üzerinden yapılacaktır. 
- Geçici Teminat: Muhammen yapım bedelinin %3’ü olan 138.046,09 -TL, 10 yıllık 

muhammen kira bedelinin %3’ü olan 4.320,00 TL olarak toplam 142.366,09 TL alınacaktır. 
5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER 
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1 - İkametgâh belgesi ve tebligat için adres beyanı, 
2 - Nüfus cüzdan sureti, 
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını 

gösterir belge. 
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
7 - İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” 
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B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat 
için adres beyanı, 

2 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ve son durumunu gösterir ticaret sicil 
gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın 
aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek 
tüzüğünün onaylı sureti. 

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını 
gösterir belge. 

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
5 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
6 - İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” 
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. 
7 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH 
- İstekliler tekliflerini en son 19.11.2013 tarihinde saat 11:00’a kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

- Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez. 
İlan olunur. 8881/1-1 

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

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   
1 - Satışa esas bedeli en az 11.195,25 TL ile en çok 65.680,88 TL arasında değişen; 

12/11/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.119,53 TL, en 
çok 6.568,09 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Toplam 24 Adet Binek Oto, Arazi Taşıtı ve 
Tanker Kamyon; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No: 7 
Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 13/11/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr internet 
adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 numaralı 
telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8996/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
(TKMP) 

Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü 
Sayısal Kadastro İşlerinin Altlığını Oluşturmak Amacı İle Eski Tarihli Hava Fotoğraflarından 

Yaklaşık Doğruluklu 1:25000 Ölçekli Ortofoto Üretimi - Grup 01 
IBRD Kredi No: 7537-TU 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu Ve 
Kadastro Modernizasyon Projesi(TKMP)’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir 
bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto 
Üretim İşi” sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları “Sayısal Kadastro İşlerinin 
Altlığını Oluşturmak Amacı İle Eski Tarihli Hava Fotoğraflarından Yaklaşık Doğruluklu 1:25000 
Ölçekli Ortofoto Üretimi - Grup 01” işlerinin yapımı için kapalı zarf usulüyle teklif vermeye 
davet etmektedir. Bahsi geçen işler aşağıda belirtildiği gibi toplam 2 ayrı sözleşme paketi olarak 
ihale edilecektir. Fotogrametrik harita üretim alanları bilgileri şartname ekinde verilecektir. 
 

No Sözleşme Referans No Çalışma Bölgesi Pafta Sayısı 
1 ESKİ 35-36 35-36 Numaralı Dilimler 1814 
2 ESKİ 37-38 37-38 Numaralı Dilimler 1274 

 
Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 

verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 
dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 325,00 TL (Üç yüz yirmi beş Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Tandoğan 
şubesindeki 7038550-5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen 
adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı 
adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan 
bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Harita Dairesi Başkanlığı  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası  
Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde No: 53    06550 Oran/ANKARA 
Tel: (+90 ) 312 463 12 30    Fax: (+90) 312 463 10 50 
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 16 Aralık 2013’den itibaren 90 takvim günü süreyle 

geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 
oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16 Aralık 2013 Pazartesi günü, saat 
10.00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların 
önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10.15’de açılacaktır.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Harita Dairesi Başkanlığı  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası  
Turan Güneş Bulvarı 18. Cadde No: 53 Oda No: 112 (Evrak Kayıt Servisi) 
06550 Oran/ANKARA 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 8975/1-1 
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FABRİKAMIZ İHTİYACI “BEYAZ KAUÇUK HAMURU” 
AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/155419 
1 - İdarenin 
a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 

Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR 
b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 
c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 
ç) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 kg. BEYAZ KAUÇUK HAMURU ALIMI 

(KAU - TŞ - 013 - B Nolu Teknik Şartnameye Göre) 
2 mm.lik 4.000 kg./4 mm.lik 8.000 kg. 

b) Teslim Yeri : Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 18.11.2013- Pazartesi - Saat: 14:00 
c) İhale Usulü : Açık İhale Usulü 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – 
Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR 
ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 
5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 
0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANK- 
TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak 
zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 
olarak kabul edilecektir. 
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7 - Teklifler, 18.11.2013- Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 
MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 
düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

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

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) 
takvim günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 8876/1-1 
————— 

FABRİKAMIZ İHTİYACI “KONVEYÖR BANT BEZİ İMALİ” 
AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013 / 155503 
1 - İdarenin 
a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 

Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR 
b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 
c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 
ç) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 29.000 MT. KONVEYÖR BANT BEZİ 

DOKUNMASI (KAU – TŞ – 012A) NOLU 
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 660 mm lik 
12.000 MT./ 810 mm lik 5.000 MT./1010 mm lik 
12.000 MT. 

b) Teslim Yeri : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME 
AMBARI 

c) Teslim tarihi : Firmayla Sözleşme İmzaladıktan Sonra; 
  1. Parti: Aralık 2013 2. Hafta 
  2. Parti: Şubat 2014 2. Hafta teslim edilecektir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 
b) Tarihi ve Saati : 19.11. 2013 - Salı - Saat: 14:00 
c) İhale Usulü : Açık İhale Usulü 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI – 

YUNUSEMRE ŞB. – TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – 

TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 

5800 7295 8693 25 - İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – 

AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR 75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - no’lu hesaplarından birine 

yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

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

alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7 - Teklifler, 19.11.2013 - Salı günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA 

FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 8875/1-1 
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TTK KOZLU TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 
TAHLİYE TASNİF İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLANDIRMA İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMEDEN VEYA GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 
ARABALARINA VE /VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇME- BOYLANDIRILMASI İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK 
TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin: 
İhale Kayıt No  2013/156192 
a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : Satınalma @taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri  
  Miktarı:18.500 m3 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Kozlu 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile 
Yeni kuyu Karo sahasına taşıma 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: 01.01.2014 
  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2014 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 25/11/2013 - 15.00 
c) Dosya no : 1332111 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 
a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 
(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 
kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 
edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 
Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 
mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 
sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 
tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 
isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise 
asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 
6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
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şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 25.11.2013, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 
birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 
tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 
miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 
bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 
değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 
13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aşağıdaki maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 8954/1-1 
————— 

TTK ÜZÜLMEZ TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 
TAHLİYE TASNİF İSTİF İŞLERİ VE MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT 

SAFHALARINDAN GEÇİRİLMİŞ VEYA GEÇİRİLMEMİŞ TAHKİMAT 
MALZEMELERİNİN OCAK ARABALARINA VE /VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ 

VE İMALAT MALZEMELERİNİN BİÇİLME-BOYLANDIRMA İLE HIZARLARDAN 
ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 
1 - İdarenin: 
İhale Kayıt No  2013/156202 
a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : Satınalma @taskomuru.gov.tr. 
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2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve stok sahasından Asma işletmesi kuyu 
başına malzeme taşıma işi  

  Miktarı:20.400 m3 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Üzülmez 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarlarına 
taşıma 

c) Teslim tarihi  : İşin Başlama Tarihi: 01.01.2014 
  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2014 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 25/11/2013 - 15.00 
c) Dosya no  1332110 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi 
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j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 
a). İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış, 
hızarcı (ehliyetli) meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere toplam üzere yeteri kadar işçi çalıştıracaktır. 

b). Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 
(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 
kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 
edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 
Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 
mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 
sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 
tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 
isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise 
asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 
6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 25.11.2013, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 
birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile 
çarpımından bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar 
üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  
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10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 
13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aşağıdaki maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 8955/1-1 
————— 

TTK KARADON TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 
TAHLİYE, TASNİFİ, İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDAN İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMEDEN VEYE GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 
ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRMA İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAŞIN 
SATILMASI VE MÜESSESE STOK SAHASINDAN GELİK İŞLETMESİ BACAAĞZINA 

TAŞINMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

1 - İdarenin: 
İhale Kayıt No  2013/156219 
a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : Satınalma @taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri  
  Miktarı:34.494 m3 
b) Teslim yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile 
Direk harmanından Gelik İşletme bacaağzına taşıma 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: 01.01.2014 
  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2014 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 25/11/2013 - 15.00 
c) Dosya no  1332109 
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4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 
a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 
(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 
kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 
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edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 
Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 
kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 
mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 
sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 
tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 
isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise 
asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 
6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 
şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 25.11.2013, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 
birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 
tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 
miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 
bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 
değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 
13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için 

aşağıdaki maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 8956/1-1 
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12 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALANACAKTIR 
TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
 BATMAN 
12 adet sürücülü araç kiralama hizmetleri, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2013/152855 
1 - Teşekkülün : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

BATMAN  
a) Adresi : Batıraman Yolu 2. Km. Erköklü Köyü Arkası P.K.: 50 

72070 BATMAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0 488 215 04 08 - 0 488 215 04 12 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 
 

S. 
NO CİNSİ 

MİKTAR 
(Adet) ÖZELLİKLERİ 

1 

Minibüs(TEİAŞ 
Batman Grup 

Müdürlüğünde 
Kullanılacaktır.) 

2 

2011 model ve üstü, Dizel(8+1 kişi personel 
kapasiteli(klimalı), Motor gücü en az 75 KW.ve üstü 
olacak, Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip 
(esp. abs, asr, özelliklerine sahip, ön süspansiyon: çift 
salıncaklı, amortisörlü ve viraj denge çubuklu, kış 
lastikli,D2 Belgeli 

2 

Kamyonet (kapalı 
kasa) (TEİAŞ Batman 
Grup Müdürlüğünde 

Kullanılacaktır.) 

2 

2011 model ve üstü Dizel (4+1 kişi pers. kapasiteli, 
klimalı, Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, 
yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, 
asr, özelliklerine sahip, 5 kapılı, Ön Süspansiyon: 
ç.salıncaklı,K1Belgeli,amortisörlüve viraj denge 
çubuklu 

3 

Kamyonet (kapalı 
kasa) (TEİAŞ Batman 
Grup Müdürlüğünde 

Kullanılacaktır.) 

3 

2011 model ve üstü Dizel (5+1 kişi ve üstü personel 
kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 KW. Ve üstü 
olacak, Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip 
(esp. abs, asr, özelliklerine sahip,5 kapılı, Ön 
Süspansiyon: çift salıncaklı, amortisörlü ve viraj denge 
çubuklu arka bagaj hacmi tahmini 1,5-4 metreküp 
 arası olacak, kış lastikli,K1 Belgeli 

4 

Kamyonet (Ç.Kabin 
Kapalı Kasalı) Uzun 
Şase (TEİAŞ Batman 
Grup Müdürlüğünde 

Kullanılacaktır.) 

1 

2011 model ve üstü Dizel(5+1 kişi ve üstü personel 
kapasiteli(klimalı),SF6 Gaz Tüpü için uygun bağlantı 
kancaları olacak, Kapalı Malzeme sandığı olacak, 
Motor gücü en az 75 KW. Ve üstü olacak,Yüksek 
güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, 
özelliklerine sahip, kış lastikli, K1 Belgeli 
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S. 
NO CİNSİ 

MİKTAR 
(Adet) ÖZELLİKLERİ 

5 

Pıckup (4x2),çift kabin 
açık kasalı (TEİAŞ 

Batman Grup 
Müdürlüğünde 

Kullanılacaktır.) 

1 
2011 model ve üstü Dizel(4+1 kişi ve üstü personel 
kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. Ve üstü 
olacak Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip 
(esp. abs, asr, özelliklerine sahip, kış lastikli,K1 Belgeli 

6 

Binek Otomobil 
(TEİAŞ Batman Grup 

Müdürlüğünde 
Kullanılacaktır.) 

1 

2011 model ve üstü Benzinli (4+1 kişi personel 
kapasiteli(klimalı), Motor gücü en az 75 kw ve ustu 
olacak Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip 
(esp. abs, asr, özelliklerine sahip, kış lastikli,A1 Belgeli 

7 

Kamyonet( K. Kasalı 
Yandan Camlı) 

(TEİAŞ D.bakır İşl.ve 
Bak. Müd. Hizmetinde 

Kullanılacaktır. 

1  

2011 model ve üstü Dizel(4+1 kişi personel kapasiteli, 
klimalı, Motor gücü en az 75 kw. Ve ustu olacak 
Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, 
asr, özelliklerine sahip, kış lastikli, K1 Belgeli 

8 

Kamyonet( K. Kasalı 
Yandan Camlı) 

(TEİAŞ D.bakır İşl. ve 
Bak. Müd. Hizmetinde 

kullanılacaktır.) 

1 
2011 model ve üstü Dizel(5+1 kişi personel kapasiteli, 
klimalı, Motor gücü en az 75 kw. Ve üstü olacak 
Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, 
asr, özelliklerine sahip, kış lastikli, K1 Belgeli 

 
b) Yapılacağı yer : Batman ve Diyarbakır bulunan müstakil işyerlerimizin 

emrinde.  
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç ) yıldır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

ihale ve toplantı salonu/Batıraman Yolu 2. Km. Erköklü 
Köyü Arkası P.K.: 50    72070 BATMAN  

b) Tarihi ve saati : 19.11.2013 Salı günü saat:14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
4.1.1.1. 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 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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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. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası 
Batman şubesi 37712044-6041 nolu kurum hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.8.  
1 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 8. Fıkrasının a bendine istinaden 

pick-up ve kamyonet cinsi araçlar için K1 yetki belgesi, 
2 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasının b bendine istinaden 

minibüs cinsi araçlar için D2 yetki belgesi,  
3 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının bendine istinaden 

otomobil tipi araçlar için A1 yetki belgesi,  
İstekliler, İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış şirkete ait yukarıda belirtilen 

belgelerin asılları ya da ihale tarihi yılı içerisinde yapılmış noter tasdikli suretlerini teklifleri ile 
birlikte sunacaklardır. İş ortaklıklarında ise bu belgeleri ortaklardan herhangi birinin veya 
birkaçının ibraz etmesi yeterlidir.  Araçlara ait belgeler ve ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesini 
ise sözleşme aşamasında ibraz edilecektir.   

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde bu ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 
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Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya 
eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir.  

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

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 
herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.2. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 35'den az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 
sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 25’undan az olmaması gerekir. 
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Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur.  

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  
Bu ihalede kamu veya özel sektörde yapılan hizmet aracı kiralama hizmet işi benzer iş 

olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Batı Raman 

Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman 
almak isteyen istekliler idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041  
nolu  hesabına 250 TL ( iki yüz elli Türk Lirası) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 260,00 TL (iki yüz altmış Türk Lirası) 
dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 
olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.  

8 - TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Batı 
Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine 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. Bu ihalede, 
kısmı teklif verilebilir.  

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendine göre, ceza ve 

ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç, bu kanuna tabi değildir. 8947/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Dünya Yetimler Eğitim Vakfı  (DÜNYEV) 
VAKFEDENLER: Abdülkadir YAZICI, Kamil EYÜBOĞLU, Ramazan Gürsel UÇAR, 

Esma KAPTAN, Hüseyin BAŞARAN, İsmail Hakkı TURUNÇ, Mahmut Esfa EMEK, Seyfettin  
AKTAŞ, Yüksel ÇAVUŞOĞLU 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/10/2013 tarih ve E.2013/134, 
K.2013/406 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI:  Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yetim, öksüz ve himaye 
gerektiren ”Sosyal Yetim” çocukların maddi ve manevi fiziki, ruhi, zihni, ahlaki, hukuki ve 
sosyal, ilmi ve teknolojik, sanatsal, mesleki yönden her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi; kültürel 
değerleri ve medeniyetine en ileri seviyede gelişmelerine yardım etmek ve katkı sunmak,   
bütüncül bir yaklaşım ile bu çocukların içinde yaşadıkları toplumdan bağımsız düşünülemeyeceği 
gerçeğinden hareketle yaşadıkları toplumun sosyal, ekonomi, hukuk, sağlık, bilim, teknoloji, 
kültür, sanat, ahlak ve eğitim alanlarında gelişmesine, aile kurumunun güçlenmesine katkı 
sağlamak,  bu çerçevede, yerel ve evrensel ölçekte, insanlığın önünün açacak, insan odaklı 
hizmet, düşünce üretmek ve strateji geliştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. Nakit (Ellibin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Abdulkadir YAZICI, Ali İhsan UYGUN, Derviş KAHRAMAN, 

Hüseyin BAŞARAN, İbrahim EKŞİ, İdris GÜLLÜCE, İsmail Hakkı TURUNÇ, Kamil 
EYÜBOĞLU, Mahmut Esfa EMEK, Muhammet Emin ÖZKAN, Necla KOYTAK ÖZKAN, 
Nejla SÜMER, Ramazan Gürsel UÇAR, Serpil KAVRAK, Seyfettin AKTAŞ, Yüksel 
ÇAVUŞOĞLU, Esma KAPTAN  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları vakfın gayesine uygun vakıf ve derneklerden 
birine devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8978/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı (MUŞ HİZMET VAKFI). 
VAKFEDENLER: İskan AKIN, Saylan AKIN, Kamuran AKIN, Ümit AKIN, Ergin 

AKIN, Şahin AKIN, Ahmet AKIN, Hayati AKALIN, Fatih AKDENİZ, Muammer DOĞA, Savaş 
GÜLÇİN, Hatice BOZDOĞAN KOÇ, Cengiz KÖÇ, Kenan KOÇ, Tayfun ÖZDEMİR, Muharrem 
DEMİR, Nevin YILMAZ, Emrullah YENTÜRK. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: BURSA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bursa 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/09/2013 tarih, E:2013/30, K:2013/455 sayılı 
kararı. 

VAKFIN AMACI: Muş ve İlçelerinin içinde ve dışındaki öncelikle Muş’luların 
tanışmasını, kaynaşmasını ve yardımlaşmasını temin etmek, Muş’un dışında yaşayan Muş’luların 
Muş İli, ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak Muş ve Muş’luları madden 
ve manen geliştirmek. Muş ve ilçelerinin nüfusa kayıtlı olanların veya buralardan başka yerlere 
nüfus kaydı naklini yapanların eğitim ve öğrenim görme maddi olanağından yoksun ve yetenekli 
bulunan çocuklarımızın her türlü eğitim, öğrenim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının 
karşılanmasında yardımda bulunmak. Fakir hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında 
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bulunmak, muayene ve tedavilerine yardımcı olmak, imkanlar dahilinde klinik, dispanser ve 
hastaneler gibi sağlık kuruluşları açmakta ve çalıştırmak. Muş ve ilçelerinin tarihsel ve kültürel, 
sanatsal, turistik, folklorik yönlerini ve gelenek ile göreneklerinin araştırmak ve geliştirmek. 
Vakfın amacını gerçekleştirmek için işyeri açmak, işletmek ve çalıştırmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, H21C05CIA 
pafta, 2110 ada, 1 parsel sayılı A blok, zemin kat, 27 nolu gayrimenkul ile 8.500 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU: İskan AKIN, Kenan KOÇ, Emrullah YENTÜRK, Muharrem 
DEMİR, Saylan AKIN, Nevin YILMAZ, Fatih AKDENİZ, Savaş GÜLÇİN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın dağıtılıp 
tüzel kişiliğinin sona ermesinden hazırlanan dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı, 
kurulmuş tesislerin konulmuş unvan ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi 
şartıyla ve şartlı bağışların korunması ve devam ettirilmesi kaydıyla Yönetim Kurulunun uygun 
göreceği benzer amaçlı bir kuruluşa devredebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8979/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Bolu İlahiyat Vakfı. (BOLİV) 
VAKFEDEN: Şaban KARASAKAL, Şener YÜCETÜRK, Kasım KARACA. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Bolu. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.09.2013 tarih, E:2013/239, K:2013/268 sayılı 
kararı. 

VAKFIN AMACI: İlahiyat öğretiminin özel amaçlarına uygun olarak yüksek karakterli, 
sağlam düşünceli, nitelikli, din-ilim-sanat alanlarında araştırmacı öğrenci ve elemanların 
yetiştirilmesinde; İslâmî ilimlerin gerçek anlamda ve bütün yönleriyle öğrenilmesi ve 
öğretilmesinde; toplumun din konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne bu ve benzeri temel fonksiyonlarını yerine getirmede 
yardımcı ve destek olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 54.625(Ellidörtbinaltıyüzyirmibeş) TL nakit. 
YÖNETİM KURULU: Şaban KARASAKAL, Şener YÜCETÜRK, Kasım KARACA.  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Gayece aynı olan 

başka bir vakfa veya AİBÜ İlahiyat Fakültesine intikal eder. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8980/1-1 

—— • —— 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliğinden:  
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali 
GÜRÜNLÜ’ye “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.08.2013 
tarihinde başlanmıştır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir İlyas TAVUZ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 07.08.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 07.02.2014 tarihinde son 
bulacaktır. 

3 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Kerim GÜRSOY’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma cezası 
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.10.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 08.10.2014 
tarihinde son bulacaktır. 8981/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 

ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 26. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer 
suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe, 

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 
belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları 
gerekmektedir. 

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 
(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 
7) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
       Sınav Programı      Tarih  Saat            Yer  
Yardımcı Doçentler için 29.11.2013 10:00 İlgili Birimlerde 
Yabancı Dil Sınavı 
 

BİRİM /BÖLÜM 

PROFESÖR 

YARDIMCI 

DOÇENT AÇIKLAMALAR 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

FEN FAKÜLTESİ  

Moleküler Biyoloji ve Genetik  2     

TIP FAKÜLTESİ  

Kardiyoloji   2   

GEVAŞ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
  1 

Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış 

olmak. 

 9026/1-1 
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Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGAT 

Tebliğ olunacak firma/Şahıs : Penpe DURAK 
Müdürlüğümüzce Nihat DURAK adına onaylı 12.07.2006 tarihli 578 sayılı serbest 

dolaşıma giriş beyannamesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167/12 a) maddesine istinaden 
muafen ithali yapılan Chrysler marka 1997 model 1C4GYN2M3VU141729 şase numaralı araçla 
ilgili varisi Penpe DURAK'a ait 10.02.2011 tarihinde 2315 sayı ile varidemizde kayıtlı 
dilekçesinde, Nihat DURAK'ın vefat etmesi nedeniyle, bahse konu aracın adına kayıt yaptırmak 
istemesi üzerine Müdürlüğümüzce adına tescil işlemi yapılan 10.02.2011 tarihli 
11061500DG000111 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş beyannamesi ile ithal işlemi yapılmış olmakla 
birlikte yapılan inceleme sonucunda araçtan kaynaklanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanununa göre alınması gereken 9.840,60.- TL ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 
alınması gereken 1.771,30.- TL KDV olmak üzere (yasal faiz hariç) 11.611,91- TL.nin Gümrük 
Kanunun 197/1. Maddesi doğrultusunda yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya 
noksan alındığı belirtilen veya 1 nci fıkra belirtilen şekilde tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine 
ilişkin tebligat gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır. Şu kadar 
gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını durdurur" 
hükmü gereğince 06.07.2011 tarihli 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Muafiyeti 
(Sıra No: l) Tebliğin 39. Maddesinin ç) ile ii) maddesi ve 2009/15481 sayılı B.K.Kararının 107/5. 
Maddesi ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.07.2013 tarihli 12597 sayılı 
yazıları doğrultusunda Müdürlüğümüzün 20.08.2013 tarihli 9085 sayılı tebligatımız muris 
mirasçısı Penpe DURAK'a borçlu şahsın belirtilen (Yeşilbahçe Mahallesi 1478 Sokak No: l/7 
Muratpaşa/ANTALYA) adresine gönderilmiş ancak adreste bulunamadığından 6183 sayılı 
yasanın 37 ve 55. maddesine istinaden yapılan tebligatımız Müdürlüğümüze iade edilmiş ve 
başkaca bir adres tespiti de yapılamadığından tebligatın ilanen tebliği gereği doğmuştur. 

Bu nedenle yukarıda belirtilen 9.840,60- TL ÖTV ile 1.771,30- TL Katma Değer Vergisi 
ile 11.611,91-TL'nin (yasal faizi ile birlikte) tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde İdaremize 
veya İdaremiz adına tahsile salahiyetli olanlara ödemeniz veya borcunuzu karşılayacak değerde 
mal bildiriminde bulunmanız, haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap eder. Bu mecburiyete 
riayet etmediğiniz takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanunun 
55,60,111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacağı, tebligatın yayımlandığı 
tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ile Gümrük 
Kanunun ilgili hükümlerince borcun vadesinde ödenmemesi halinde ise 6183 sayılı cebren tahsil 
edileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat tüzüğünün 49 
maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8959/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

Tebliğ olunacak firma/Şahıs : Cengiz UĞUZ 
Müdürlüğümüzce Ahmet UĞUZ adına onaylı 08.07.2004 tarihli 528 sayılı serbest 

dolaşıma giriş beyannamesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167/12 a) maddesine istinaden 
muafen ithali yapılan Volkswagen marka 1990 model WVWZZZ1GZLW201878 şase numaralı 
araçla ilgili varisi Cengiz UĞUZ'a ait 16.12.2010 tarihinde 19721 sayı ile varidemizde kayıtlı 
dilekçesinde, Ahmet UĞUZ'un vefat etmesi nedeniyle, bahse konu aracın adına kayıt yaptırmak 
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istemesi üzerine Müdürlüğümüzce adına tescil işlemi yapılan 16.12.2010 tarihli 
10061500DG000731 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş beyannamesi ile ithal işlemi yapılmış olmakla 
birlikte yapılan inceleme sonucunda araçtan kaynaklanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanununa göre alınması gereken 1.822,68.- TL ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 
alınması gereken 328,8- TL KDV olmak üzere (yasal faiz hariç) 2.150,76- TL.nin Gümrük 
Kanunun 197/1. Maddesi doğrultusunda yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya 
noksan alındığı belirtilen veya 1 nci fıkra belirtilen şekilde tebliğ edilemeyen gümrük vergilerine 
ilişkin tebligat gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır. Şu kadar 
gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını durdurur" 
hükmü gereğince 06.07.2011 tarihli 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Muafiyeti 
(Sıra No: l) Tebliğin 39. Maddesinin ç) ile ii) maddesi ve 2009/15481 sayılı B.K.Kararının 107/5. 
Maddesi ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.07.2013 tarihli 12597 sayılı 
yazıları doğrultusunda Müdürlüğümüzün 02.08.2013 tarihli 8540 sayılı tebligatımız muris 
mirasçısı Cengiz UĞUZ borçlu şahsın belirtilen (Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 
No:125/2 Kütahya) adresine gönderilmiş ancak adreste bulunamadığından 6183 sayılı yasanın 37 
ve 55. maddesine istinaden yapılan tebligatımız Müdürlüğümüze iade edilmiş ve başkaca bir 
adres tespiti de yapılamadığından tebligatın ilanen tebliği gereği doğmuştur. 

Bu nedenle yukarıda belirtilen 1.822,68- TL ÖTV ile 328,8- TL Katma Değer Vergisi ile 
2.150,76- TL'nin (yasal faizi ile birlikte) tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde İdaremize veya 
İdaremiz adına tahsile salahiyetli olanlara ödemeniz veya borcunuzu karşılayacak değerde mal 
bildiriminde bulunmanız, haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap eder. Bu mecburiyete riayet 
etmediğiniz takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanunun 
55,60,111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine göre işlem yapılacağı, tebligatın yayımlandığı 
tarihten itibaren 15 (onbeş) gün sonunda muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ile Gümrük 
Kanunun ilgili hükümlerince borcun vadesinde ödenmemesi halinde ise 6183 sayılı cebren tahsil 
edileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat tüzüğünün 49 
maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8960/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 
Manisa Barosu Başkanlığı’ndan alınan 26.07.2013 gün ve 2013/1740 sayılı yazıda; Veli 

ve Fatma oğlu, 1970 doğumlu, Manisa İli, Akhisar İlçesi; İnönü Mah. Cilt No: 0006, Aile Kütük 
No: 00559; Sıra No: 0003’de kayıtlı Av. Devrim GÜNGÖR’ün, Baro Yönetim Kurulu’nun 
24.07.2013 gün ve 2013/38-6 sayılı kararlarıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. Maddesi gereğince, 
adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN 
İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. 
Maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 8963/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pamuklar Mahallesi 61529 ada 8 parselin güneyindeki park alanında trafo yeri 

ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9008/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

04/06/2013 Tarih ve 95895915-930-3403/72866 sayılı yazımız ekinde gönderilen 
İhalelere Katılmaktan Yasaklama kararı formuna sehven söz konusu yasaklanan firma ile aynı 
ihaleye giren Yaşar Tazeoğlu’nun T.C. kimlik numarası yazılmıştır. Genel Müdürlüğümüzce 
15/05/2013 tarih ve 95895915/930/3000 sayılı verilen yasaklama kararı ile 28306700028 T.C. 
Kimlik Numaralı Yaşar Tazeoğlu’nun alakası olmayıp, tarafımızca yapılan, yanlışlık aşağıdaki 
şekilde düzeltilerek ilan olunur. 

 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/189626 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu 

İl/İlçe Şarıçam/Adana 

Adresi Dağcı Mah. 3037 Sk. No: 20/A Tel-Faks 0 322 385 32 96 – 0 322 385 32 96 
Posta Kodu  E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Polen Akaryakıt Petrol Ürünleri 
Nakliyat Turizm Oto Yedek Parça 
Oto Döşeme Taah. Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Yeni Mah. Stadyum Cad. No: 77/A 
Sarıçam/Adana 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7320678985  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 55296  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 9032/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6500 Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon

Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6501 Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5484 Orman Mühendisleri Odasının İdari ve Mali Denetiminin Orman ve

Su İşleri Bakanlığınca Yapılması Hakkında Karar
2013/5485 Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatına Bağlı Olarak, İstanbul

İlinde Temsilcilik Açılması Hakkında Karar
2013/5516 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
2013/5488 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
— Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık,

Kalkınma ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/76, K: 2013/44 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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