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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ SİSTEMİNE VERİ AKTARILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu tarafından doğrudan veya kamu kay-

nakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi bir şekilde

mali fayda sağlayan uygulamaların izlenmesi,  her türlü kayıt ve verinin elektronik ortamda

Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarılması ve bu verilerin paylaşılması ile kayıt ve veri ver-

me yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul

ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kurum ve kuruluşlar tarafından teşebbüslere herhangi

bir şekilde mali fayda sağlayan uygulamaları kapsar.

30 Mayıs 2014 – Sayı : 29015                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi,

13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında

Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Devlet Destekleri Bilgi Sistemi (DDBS): Kurum ve kuruluşlardan verinin toplanması,

veri tabanında saklanması, raporlanması ve izlenmesi amacıyla Müsteşarlık bünyesinde kurulan

bilgi sistemini,

b) Dosya biçimi: Verilerin DDBS’ye aktarılması için Müsteşarlık tarafından belirlenen

standart dosya yapılarını,

c) Genel Müdürlük: Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Kurul: Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunu,

d) Mali fayda: Teşebbüslere, kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanı-

larak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla uygulanan tedbirler vasıtasıyla herhangi bir

şekilde sağlanan ekonomik değeri,

e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

f) Sınıflandırma: Verilerin DDBS’ye aktarılması için Müsteşarlıkça belirlenen il-ilçe

kodu, ekonomik faaliyet kodu, işletme ölçeği ve benzeri standartları,

g) Sorumlu birim amiri: Kurum ve kuruluşlarda uygulamaları yürüten ve/veya uygula-

malara ilişkin veriyi sağlamakla görevli birimlerin en üst amirlerini,

ğ) Teşebbüs: Piyasada mal ve/veya hizmet üreten, pazarlayan veya satan gerçek ya da

tüzel kişileri,

h) Uygulama: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından doğrudan veya kamu kaynakları

kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi bir şekilde mali

fayda sağlayan her türlü tedbiri,

ı) Veri: Fiziki, elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan

kayıtları,

i) Veri aktarım sorumlusu: Kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş,  DDBS’ye veri aktar-

makla görevli personeli,

j) Veri aktarım yöntemi: Kurum ve kuruluşların DDBS’ye veri aktarmak için kullana-

cakları Müsteşarlıkça belirlenen iletişim yöntemini,

k) Veri dönemi: Her yılın Ocak ayından başlayan üçer aylık zaman dilimlerini,

l) Veri formatı: Verilerin DDBS’ye aktarılabilmesi için Müsteşarlık tarafından belirlenen

veri yapısını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Verilere İlişkin Hükümler

Verilerin nitelikleri ve aktarılması

MADDE 5 – (1) DDBS’ye aktarılacak uygulamaları ve bu uygulamalara ilişkin verileri,

ilgili kurum ve kuruluşların uygulamalarına dayanak teşkil eden mevzuatı esas alarak belirle-

meye Müsteşarlık yetkilidir. DDBS’ye veri aktaracak kurum ve kuruluşlar ile uygulamalarına

ilişkin liste her yılın Ocak ayında Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir. Kurum ve kuru-

luşların uygulamalarında değişiklik yapmaları veya yeni bir uygulamayı yürürlüğe koymaları

halinde, değişikliklerin yer aldığı liste veri dönemlerini takip eden ay içinde ilan edilir.

(2) Kurum ve kuruluşların uygulamalarında değişiklik yapmaları veya yeni bir uygu-

lama yürürlüğe koymaları halinde, bu uygulamalara ilişkin veriler, mevzuatın yürürlük tari-

hinden sonraki uygulama verilerini de kapsayacak şekilde, listenin yayımını takip eden veri

döneminden itibaren DDBS’ye aktarılmaya başlanır.

(3) Uygulamalara ilişkin mevzuatın yürürlükten kalkmış olması, uygulama devam ettiği

sürece, kurum ve kuruluşların uygulama verilerini DDBS’ye aktarma yükümlülüğünü ortadan

kaldırmaz.

(4) Birinci fıkra kapsamındaki veriler, kurum ve kuruluşlar için belirlenen dosya bi-

çimleri, veri formatları ve veri aktarım yöntemleri kullanılarak DDBS’ye aktarılır. Belirlenen

dosya biçimi, veri formatı ve veri aktarım yöntemi dışında herhangi bir şekilde verileri ileten,

hatalı ya da eksik gönderen veya daha önce gönderdiği verilerde değişiklik olması halinde gün-

cellenmiş verileri göndermeyen kurum ve kuruluşlar, veri aktarma yükümlülüğünü yerine ge-

tirmiş sayılmaz.

(5) Kurum ve kuruluşlar, uygulamalarına ilişkin yeni veya güncellenmiş verileri aylık

bazda düzenler ve veri dönemini izleyen ayın son iş gününe kadar DDBS’ye aktarır.

(6) Kurum ve kuruluşlar, DDBS’ye aktardıkları verilerde, Müsteşarlık tarafından be-

lirlenen sınıflandırmaları kullanmakla yükümlüdür. Farklı sınıflandırmaları kullanarak uygu-

lama verilerini kayıt altına alan kurum ve kuruluşlar, aktaracakları verilerin belirlenen sınıf-

landırmalara dönüştürülmesini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) Kurum ve kuruluşlar, verileri belirlenen formatta DDBS’ye aktarmak için gerekli

altyapıyı kurmakla yükümlüdür.

Verilerin gizliliği ve paylaşılması

MADDE 6 – (1) DDBS’de yer alan verilerin kamuoyuna açıklanmasında ve üçüncü

kişilerle paylaşılmasında gizlilik ilkelerine uyulması esastır.

(2) Kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesine katkı

sağlamak üzere, DDBS’de kayıtlı verilere erişime Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde

izin verilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluların bildirilmesi

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ilan edilen listede yer alan

kurum ve kuruluşlar, sorumlu birim amirine ilişkin bilgileri ve bu kişilerle ilgili değişiklikleri

Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ilan edilen listede yer alan kurum ve kuru-

luşlar belirledikleri veri aktarım sorumlularının isim ve iletişim bilgilerini Genel Müdürlüğe

bildirir. Veri aktarım sorumlularının veya iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda bu deği-

şiklikler Genel Müdürlüğe bildirilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 8 – (1) Kurum ve kuruluşların, 5 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve

beşinci fıkralarına uymamaları hâlinde, sorumlu birim amirleri hakkında, 6015 sayılı Devlet

Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre belir-

lenen 2.281 TL idari para cezası uygulanır. Bu tutar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

298 inci maddesi hükümleri uyarınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında

artırılır.

(2) 5 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında belirtilen sürelerin ihlalinin tespitinde

DDBS kayıtları esas alınır.

(3) İdari para cezası uygulanmış olması, kurum ve kuruluşların veri aktarma yükümlü-

lüğünü ortadan kaldırmaz.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası her bir veri dönemi için

ayrı ayrı uygulanır.

(5) İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Müsteşarlığın Tür-

kiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına yatırılır.

İlk listenin ilanı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilk liste Yönet-

meliğin yayımını takip eden ay içinde ilan edilir.

(2) Müsteşarlıkça ilan edilen ilk listede yer alan kurum ve kuruluşlar 5 inci madde kap-

samındaki ilk uygulama verilerini, listenin ilan edildiği tarihten sonraki verileri kapsayacak

şekilde 2015 yılının Ocak ayının son iş gününe kadar DDBS’ye aktarır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf

Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Analog takograf cihazı: 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hak-

kında Yönetmeliğin ek-I’ine uygun takograf cihazını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Dijital takograf cihazı: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kulla-

nılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin ek-IB’sine uygun takograf cihazını,

ç) Eğitim sertifikası: Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre düzenlenen takograf

cihazları eğitimi sonunda alınan belgeyi,

d) Faal hale getirme: Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik

fonksiyonları da dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirmesini,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

f) Kalibrasyon: Takograf cihazının montajı veya tamiri veya yeniden ayarlanmasını

müteakip ilgili teknik düzenlemesine uygun çalışıp çalışmadığının güncellenmesi veya doğru-

lanmasını,

g) Montaj etiketi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, araç sü-

rücü kabini içerisine ve kolayca görünebilecek bir yere servis tarafından iliştirilecek olan; ta-

kograf cihazı kalibrasyon belgesi ile aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici holog-

ram bulunan etiketi,

ğ) Pin kodu: Dijital takograf cihazları ile kullanılan servis kartının sadece kart sahibi

tarafından bilinen şifresini,

h) Servis: Takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu,

tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermek üzere Bakanlık veya il

müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak bu işlemleri yapmak üzere yetki-

lendirilen teknik personel ile birlikte belgelendirilen gerçek veya tüzel kişileri,
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ı) Servis sorumlusu: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa

ve il müdürlüğüne karşı da sorumlu olacak şekilde imza yetkisine sahip olan fakültelerin veya

meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun yetki belgeli idareciyi,

i) Takograf cihazı: Analog ve dijital takograf cihazlarını,

j) Takograf cihazları eğitimi: Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre düzenlenen

takograf cihazlarına yönelik eğitimi,

k) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını

müteakip, servislerce düzenlenecek olan; montaj etiketiyle aynı seri numarasını haiz, taklit

edilmeyi önleyici hologram bulunan belgeyi,

l) Takograf servis hizmetleri onay belgesi: Takograf cihazlarının servis hizmetlerini

vermek üzere Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından onaylanan servisler için düzenlenen bel-

geyi,

m) Tamir: Hareket sensörünün veya araç ünitesinin güç kaynağı ile bağlantısının kesil-

mesi veya diğer takograf cihazı aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek servisler

tarafından yapılan herhangi bir tamir işlemini,

n) Teknik personel: Serviste takograf cihazının montajı, muayenesi, faal hale getiril-

mesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması faaliyetlerini yürütmek

üzere servis tarafından görevlendirilen ve damgalama ile veri indirme faaliyetlerini gerçekleş-

tiren, servis kartı ve pin kodlarını kullanma yetkisine sahip; teknik lise, endüstri meslek lisesi,

meslek yüksekokulu veya fakültelerin teknik bölümlerinin birinden mezun olan ya da kalfalık

veya ustalık belgesine sahip onsekiz yaşını doldurmuş yetki belgeli personeli,

o) Veri indirilememe belgesi: Dijital takograf cihazının araç ünitesinden sürücüye ait

verinin alınamaması durumunda dijital takograf cihazının tamiri veya değişiminde verilen bel-

geyi,

ö) Yetki belgesi: Servis sorumlusu ve teknik personele, Bakanlık veya il müdürlüğü ta-

rafından verilen belgeyi,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürür-

lükten kaldırılmış ve (h) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yetki belgesi alacak kişiye ait;

1) Eğitim sertifikası,

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
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3) Ustalık belgesi, kalfalık belgesi, öğrenim belgesi veya ilgili mevzuatına göre alınmış

denklik belgesinin il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi,

4) T.C. kimlik numarası beyanı,

5) Noterden alınmış imza sirkülerinin aslı veya il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI

GİBİDİR” onaylı fotokopisi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Takograf cihazı türü,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(8) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde bu Yönetmeliğe

aykırı bir durum tespit ederse servisin belgelerini derhal askıya alır ve ilgililere aykırılığın gi-

derilmesi için resmi yazı ile bilgi verir. Bu durumda servis, onaylanmış servis faaliyetlerinde

bulunamaz, teknik personel yetki belgesine konu görev yapamaz. Aykırılığın giderildiği tale-

biyle ilgililerce il müdürlüğüne başvurulması ve il müdürlüğünce yapılan kontrolde aykırılığın

giderilmiş olduğunun tespiti halinde, il müdürlüğü tarafından resmi yazı ile askıya alma işle-

minin sonlandırıldığı ilgililere bildirilir. İl müdürlüğü hangi sebeple olursa olsun altı ay boyunca

askıda kalan servisin belge veya belgelerini tebligat yapmaksızın iptal eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Servis en az bir servis sorumlusu ile birlikte belgelendirilir. Servis sorumlularının

tümünün işten ayrılması halinde en az bir servis sorumlusu belgelendirilinceye kadar servis

hizmeti verilemez.

(4) Servis, yetkilendirildiği adres dışında takograf cihazlarına servis hizmeti veremez.

Servis sorumlusu ve teknik personel tek bir adres için yetkilendirilir.”

“(6) Teknik personel için düzenlenen yetki belgesinde belirtilen takograf türü, servis

için düzenlenen takograf servis hizmetleri onay belgesinde belirtilenler dışında olamaz.”

“(10) Servis, dijital takograflara hizmet verirken teknik olarak kullanılması zorunlu

olan akıllı servis kartından, en az servis sorumlusu sayısı kadar teknik personel için temin eder

ve ilgili teknik personele verir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Serviste bulunan servis sorumlusu ve teknik personel, eğitim serti-

fikalarını son geçerlilik tarihinden önce güncellemek zorundadır.
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(2) Servis, servis sorumlusu ve teknik personelin eğitim sertifikalarının güncel tutul-

masından sorumludur.

(3) Bu maddede belirtilen hususların yerine getirilmediğinin tespiti halinde, servis hak-

kında 7 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre işlem tesis edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-3’ün 10 uncu maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“10. Yetki belgesi alacak personelin, eğitim sertifikaları ile ustalık veya kalfalık belge-

lerinin veya öğrenim veya ilgili mevzuatına göre alınmış denklik belgelerinin suretleri”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Eğitim belgelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce Bakanlıktan alınmış

olan eğitim belgesi, geçerlilik tarihi bitimine kadar bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe girecek

olan eğitim sertifikası yerine kullanılabilir. Ayrıca 2014 yılı içerisinde geçerliliği bitecek olan

belgeler 1/1/2015 tarihine kadar geçerli kabul edilir.

(2) Bu maddenin yayım tarihinden önce Bakanlığın uygun gördüğü teknik eğitimler

sonucu alınmış olan belgeler, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerlidir ve

bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olan eğitim sertifikası yerine kullanılabilir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/12/2007 tarihli ve 26727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jeoter-

mal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklen-

miştir.

“(l) İdare: İl özel idarelerini, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valilik yatırım izleme

ve koordinasyon başkanlıklarını,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/2/2012 28204
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“(şş) Kurul: Kalkınma Bakanının başkanlığında oluşturulan jeotermal kaynak ve doğal

mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini

ve önemini tespit ederek karar veren Kurulu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birbirine karşılıklı en yakın kenarları arasındaki mesafe 1000 metreden az olan alanlara ruhsat

verilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müracaat sahibi, İdarenin tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde, gerçek kişiler için

ek-2, tüzel kişiler için ek-3’te yer alan taahhütname ve mali yeterliliği içeren belgeleriyle bir-

likte İdareye teslim etmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşa-

ğıdaki alt bent eklenmiştir.

“7) Arama ve/veya işletme ruhsat alanları içinde açılmış veya açılacak olan kuyuların

İdareye sunulmuş bilgi, belge ve formlara uygun olup olmadığı,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi ile ye-

dinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ruhsatın bulunduğu 1/25.000 lik pafta, alan ve/veya doğal çıkış, kuyunun cinsi,

derinliği ve kuyu başı koordinatları,”

“h) Jeotermal kaynağın/doğal mineralli suyun sıcaklığı, debisi ve kuyunun; üretim de-

ğerleri, kullanım amacı, derinliği,

ı) Jeotermal kökenli gaz adı ve metreküpü/tonu, elektrik üretimi yapılıyor ise elektrik

üretim değerleri,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 6 ncı maddenin beşinci fıkrası kapsamında ruhsatlandırılamayan küçük alanlar,

alanın uzun kenarlarına mücavir ruhsat sahipleri arasında ihale edilebilir. İhale edilen alan,

ihale üzerinde kalan ruhsat sahibinin mevcut sahasına ilave edilir. Mücavir ruhsat sahalarının

sahibinin aynı kişi olması halinde, ihale yapılmaksızın ruhsat aşamasındaki harç miktarının

ödenmesi şartı ile ruhsat sahasına ilave edilebilir. İlave sonucunda ortaya çıkan saha için alan

kısıtlaması aranmaz.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Arama ve/veya işletme ruhsatlı alanlarda, yönlü sondaj tekniği ile açılacak olan

tüm üretim/reenjeksiyon kuyuları ile ruhsat sınırına 500 metre mesafe içinde açılacak üretim

ve/veya reenjeksiyon kuyuları için kuyu içi koordinat ölçüleri alınır ve Ek-14 form düzenlenir.

Bu form, kuyunun tamamlanmasını müteakiben sondaj kulesinin kuyudan ayrılma tarihinden

itibaren 30 gün içinde idareye bildirilir ve sicil dosyasına eklenir. Kuyu içi koordinatları ile

ruhsat sınırı arasındaki mesafe 100 metreden az olamaz. Bu formun süresi içerisinde verilme-

mesi ve/veya bu mesafenin ihlal edilmesi durumunda kuyuda üretim/reenjeksiyon faaliyetlerine

idarece izin verilmez. Ancak ruhsat sahiplerinin aynı olması durumunda veya ruhsat sahiple-

rinin anlaşma sağlaması halinde ve bu anlaşmanın yazılı metnini İdareye bildirmesini müteakip

sicile işlenmesi koşulu ile mesafeye ilişkin şartlar aranmaz. Arama ve/veya işletme ruhsatlı

alanlardaki reenjeksiyon kuyularının, komşu ruhsat alanındaki üretim kuyularına zarar verme-

mesi esastır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde geçen “valiliklerce” ibaresi “va-

lilik yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan

maddeler eklenmiştir.

“Yatırımlar ile çakışan sahalar ve kurul işlemleri

MADDE 27/A – (1) Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanı ile diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan veya bakanlar ve

yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari üç kişiden olu-

şur.

(2) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il

yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğal

gaz işletmeleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engel-

lemesi, faaliyetin yapılamaz hâle gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su

arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilir.

(3) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile birinci fık-

rada sayılan yatırımların aynı alana isabet etmesine rağmen faaliyetlerin fiili çakışmasının ol-

madığının tespit edilmesi halinde talebe ilişkin nihai karar valilikçe verilir.  Fiili olarak yapılan
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faaliyetler ile yatırımların çakışması halinde ise valilik, yatırımcı veya jeotermal kaynak ve

doğal mineralli su ruhsat sahibi tarafından MİGEM’ e müracaat edilir. MİGEM’ e intikal etti-

rilen taleplerde yatırımcı, yatırım için başka alternatif alan olmadığına dair bilimsel ve teknik

bilgi ve belgeleri MİGEM’ e vermek zorundadır.

(4) MİGEM’in mahallinde yaptığı/yaptırdığı inceleme üzerine yapılan değerlendirmeler

sonucunda, kamu yararı niteliği taşıyan yatırımlar ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli su

faaliyetlerinin birbirini engellediği veya kısıtladığı, yatırımın gerçekleştirilmesi halinde jeo-

termal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği veya

planlanan yatırımın ruhsata dayalı olarak yapılan arama ve işletme faaliyet alanı ya da ruhsata

dayalı olarak üretim yapılan tesis alanı ile çakıştığının tespit edilmesi durumlarında heyet tes-

pitlerine ilişkin yapılacak işlemler ile ilgili MİGEM kararı taraflara gönderilir. İlgili taraflardan

bu aşamadaki bilgi, belge ve görüşlerinin bir ay içinde bildirilmesi istenilir. Bu sürede tarafların

anlaşmaya vardıklarını bildirmeleri durumunda işlemler sonlandırılır. Bu sürede tarafların görüş

bildirmemeleri veya anlaşmaya varamamaları halinde işlemler resen yürütülür. Bu aşamadan

sonra MİGEM tarafından konunun Kurula götürülmesine karar verilir. Kurulun kararına mesnet

teşkil etmek üzere MİGEM’ce bir rapor hazırlanır veya hazırlattırılır. Mahallinde tetkik sonu-

cunda yatırımlar ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetlerinin

birbirini engellemediği ya da çakışma olmadığının tespit edilmesi halinde ise bu durum taraflara

bildirilerek süreç sonlandırılır.

(5) MİGEM tarafından hazırlanan/hazırlattırılan raporda;

a) Jeotermal ve doğal mineralli su ruhsat sahasında yatırım ile çakışan alandaki faaliyet

ile ilgili olarak;

1) Niteliği ve konusu,

2) Hukuki durumu, konumu ve koordinatları,

3) Arama ve işletme faaliyetleri sonucunda tespit edildi ise jeotermal kaynağın sıcaklığı

ve debisi, doğal mineralli su ise mineral içeriği ve debisi,

4) Çalışan/Çalışacak personel sayısı ve istihdama katkısı,

5) Ruhsat sahibinin yatırım giderleri,

6) Ruhsatın yatırım süresi,

7) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su işletme proje bilgileri,
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8) Yıllar itibariyle arama, işletme faaliyetlerine ve varsa tesise ait bilgiler,

9) İdare payları ve sağlanacak katma değere ilişkin değerlendirmeler,

10) Üretilen/üretilecek jeotermal kaynak ve doğal mineralli suyun kullanım amacı,

11) Ruhsat sahasının yatırım bedeli ve gerçekleşme süresi ve aşamaları,

12) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için başka alternatif alan olup olmadığına

dair bilimsel ve teknik bilgi ve belgeler,

13) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli suyun kullanıldığı tesislerin bu ihtiyaçlarını

karşılayabilecek şekilde aynı ruhsat alanı içinde alternatif alanların bulunup bulunmadığı,

14) Diğer hususlar,

b) Yatırım ile ilgili olarak;

1) Niteliği ve konusu,

2) Hukuki durumu, konumu ve koordinatları,

3) Yatırım sonucu elde edilecek ürüne ilişkin bilgi,

4) Çalışacak personel sayısı ve istihdama katkısı,

5) Yatırım giderleri,

6) Yatırımın süresi,

7) Yatırımın proje bilgileri,

8) Yıllar itibariyle üretim ve varsa yapılması planlanan tesise ait bilgiler,

9) Sağlanacak katma değere ilişkin değerlendirmeler,

10) Yatırım sonucu elde edilecek ürünün pazar durumu,

11) Yatırım bedeli ve gerçekleşme süresi ve aşamaları,

12) Yatırımın makul bir sürede yapılabilme imkanının olup olmadığı, yatırım ile jeo-

termal kaynak ve doğal mineralli su faaliyetinin farklı zamanlarda yapılıp yapılamayacağına

ilişkin tespitler,

13) Yatırım için başka alternatif alan olmadığına dair bilimsel ve teknik bilgi ve belge-

ler,

14) Yatırımın yapıldığı bölgede sağlayacağı diğer katkılar,

15) Diğer hususlar,

yer alır.
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(6) Bu rapor MİGEM tarafından Kurul üyesi bakanlara gönderilir. Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanı veya ilgili taraf bakanlardan herhangi birinin daveti üzerine Kurul toplanır ve

kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alır. Kurul çalışmaları ile ilgili sekretarya hiz-

metlerini MİGEM yürütür. Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde bedeli karşılığında rapor

hazırlatılabilir. Hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yolluk, gündelik gibi tüm harcamalar

Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince yatırımcı tarafından karşılanır. Kurul tarafından alınan

karar, kamu yararı kararı yerine geçer. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle Kurul kararı ile faaliyeti

engellenen veya kısıtlanan tarafa ait yatırıma ilişkin değer tespiti aşağıdaki usul ve esaslara

göre belirlenir. Bunun dışında yatırımın özelliğine göre ortaya çıkan durumlara ilişkin usul ve

esaslar MİGEM tarafından tespit edilir.

a) Faaliyeti kısıtlanan yatırıma ait gider kalemleri, heyet tarafından tespit edildiği tarih

baz alınarak belirlenir. Ayrıca tetkik tarihinden sonra yeni yapılan yatırımlar dikkate alınmaz.

Ancak ortaya çıkan yeni durumlardan yatırım gider tutarını etkileyen unsurlar heyet tarafından

yeniden değerlendirilir.

b) Belirlenen yatırım giderlerinin, faaliyeti sonlandırılan ruhsat sahasına ait yatırım gi-

derleri ile ilgili olup olmadığının tespiti yapılır.

c) Son 10 yıllık dönem içerisindeki yatırım giderlerine ait fatura ve/veya dekont ibraz

edilmez ise ödeme yapılmaz. Ancak 10 yıllık süreye bağlı kalmaksızın kayıtları bulunmayan

yatırım harcamaları ile ilgili fiili tespite göre tutar belirlenir.

ç) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile çakışan ya-

tırımın MİGEM’e bildirilmesini müteakip, görevlendirilen heyet tarafından çakışmanın tespi-

tinden sonraki süreçte faaliyetin devamı için yapılan zorunlu yatırımlar dışındaki yatırımlar

değerlendirmeye alınmaz.

d) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetlerine ait yatırım

gideri hesaplamaları ruhsat hukuku ile başlar. Ruhsat hukukunun yürürlükte olması zorunludur.

Bu kapsamda değerlendirilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faali-

yetlerine dayalı tesislerin, ruhsata dayalı olarak yapılmış olması gereklidir. Temdit aşamasında

da ruhsat hukuku yürürlükte sayılır.

e) Ruhsata dayalı olarak ruhsat sahasında veya mücavirinde kurulmuş geçici tesis ve

altyapı tesislerinin yatırım ile çakışması veya ruhsata dayalı olarak kurulmuş tesislerin çakış-

ması durumunda, bu tesisler yatırım giderleri hesabına katılır.
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f) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetlerinin yapılamaz

hale gelmesinden dolayı ruhsat sahası içinde veya dışında tesislerin çalışamaz duruma gelmesi

halinde, tesisler yatırım giderleri hesabına dahil edilir. Ancak, ruhsat sahası dışında veya için-

deki tesislerin, doğrudan faaliyeti yapılmaz duruma gelen ruhsat sahasından başka ruhsat sa-

haları ile irtibatlı olarak, tesisin hammadde ihtiyacını karşılayarak faaliyetlerini devam edebilme

imkanı varsa, bu durumda tesisler yatırım giderleri hesabına dahil edilmez.

g) Jeotermal kaynak ve mineralli su arama ve işletme faaliyeti yapılamaz hale gelen

ruhsatlara dayalı olarak faaliyetin sonlandırılmasına karar verilen tesislerin,  ruhsat sahibi ve

tesisin farklı gerçek ve tüzel kişilere ait olması durumunda da tesisler yatırım gider hesabına

dahil edilir.

ğ) Faaliyetin sonlandırılmasına karar verilen sahadaki tesislerin talep edilmesi halinde

başka bir alana taşınması, bu süreçte yapılacak her türlü inşaat, montaj-demontaj ve nakilden

dolayı kullanılamayan ekipmanların, çalışır hale getirilmesine ait giderler yatırım giderlerine

dahil edilir.

h) Yapılacak yatırımdan dolayı faaliyeti etkilenen ruhsat sahasındaki makine-teçhizat

değerlendirmeye alınır. Söz konusu makine-teçhizatı başka ruhsat sahalarında kullanabileceği

ruhsat sahibi tarafından beyan edilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayarak (ğ) bendinde

yer alan hükümler uygulanır.

ı) Makine, araç-gereç ve teçhizatların değerinin hesaplanmasında o günkü piyasa değeri

baz alınarak hesaplama yapılır.

i) Finansal kiralama yöntemiyle alınmış olan iş makinesi veya teçhizatın değer tespiti

yapılır. Ancak finansal kiralama yapan banka veya aracı şirketin muvafakat vermesi durumunda

iş makinesi veya teçhizat yatırım giderlerine dahil edilir.

j) Jeotermal kaynak ve minarelli su ruhsat sahalarında yatırım nedeni ile faaliyetin ta-

mamen yapılamaz hale gelmesi durumunda ruhsatı iptal edilen ruhsat sahiplerine ilk müraca-

attan başlanarak ruhsat için ödenen bedeller yatırım giderine dahil edilir. Ancak ruhsatın yü-

rürlüğünün devam etmesi halinde bu bedeller ödenmez.

k) İhale yoluyla alınan ruhsatlarda, çakışan alan dikkate alınarak, ihale bedeli yatırım

gideri hesabına dahil edilir. Ancak, işletme ruhsatlarında yatırım bedeli olarak belirlenen ihale

bedelinden geçen her yıl için onda biri düşülür. Karar verilen yıl ve varsa Kanunun 8 inci mad-

desi gereğince yükümlülükleri askıya alınan süreler buna dahil edilmez. Hesaplamalarda ye-

niden değerleme oranı üzerinden işlem yapılır.
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l) Devir yoluyla elde edilen işletme ruhsatlarında, çakışan alan dikkate alınarak, devrin

yapıldığı tarih itibari ile devir bedelinin ödendiği ve gider vergisi tahakkukunun resmi olarak

belgelenmesi durumunda, devir bedeli yatırım gideri hesabına dahil edilir. Çakışmanın tespit

edildiği tarihten bir yıl öncesine kadar yapılan devirler bu kapsamın dışındadır. İşletme ruh-

satlarında, ruhsatın düzenlendiği tarih baz alınarak, yatırım bedeli olarak belirlenen devir be-

delinden, geçen her yıl için onda biri düşülür. Karar verilen yıl ve varsa Kanunun 8 inci maddesi

gereğince yükümlülükleri askıya alınan süreler buna dahil edilmez.

m) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsatı devreden ve devralan şirketlerin or-

taklık yapılarının aynı olması, şahıs üzerinde bulunan ruhsat sahasının devralan şirkette ortak-

lığının bulunması veya ruhsat sahibi şirketin devir ettiği şahsın şirket ortağı olması gibi du-

rumlarda oluşan giderler, devredenin ortaklık payı dikkate alınarak gelir vergisi ödenmesi şar-

tıyla değerlendirmeye alınır.

n) Devir, ihale ve benzeri yollarla elde edilen veya 10 yıllık ruhsat süresi tamamlanmış

ruhsatlarda, faaliyetlere son verilmesi halinde ruhsat için ödenen meblağ ile ilgili olarak mu-

hasebe kayıtlarında yer alan amortisman giderlerinden, amortisman gideri olarak düşülmeyen

gelir vergisinin %20’lik kısmı yatırım giderlerine dahil edilir.

o) Yatırımı sonlandırılmasına karar verilen tarafça, ilgili yatırım giderlerinden herhangi

bir kalemin hesaplama dışında tutulması talebinde bulunulabilir.

ö) Kamulaştırma bedelleri yatırım gideri hesabına dahil edilir. Ruhsatın işletme ruhsatı

olması durumunda yatırım bedeli olarak belirlenecek kamulaştırma bedelinden geçen her yıl

için onda biri düşülür. Karar verilen yıl ve varsa Kanunun 8 inci maddesi gereğince yükümlü-

lükleri askıya alınan süreler buna dahil edilmez. Hesaplamalar, yeniden değerleme oranı üze-

rinden yapılır.

p) Yatırım giderleri hesabına dahil olan herhangi bir kalemde lehine karar verilen tarafça

ödemesi yapılan bir kamulaştırma varsa bu kalemler yatırım gideri hesabına dahil edilmez.

r) Ruhsat alanında yatırımcı olarak fiili faaliyette bulunan jeotermal kaynak ve doğal

mineralli su işletmecisi veya kendi namına üretim ve satış yaparak işletme faaliyetinde bulunan

gerçek ve tüzel kişi kapsamında kira sözleşmesine dayalı faaliyet gösterenin yaptığı yatırımı

belgelendirmesi halinde bedeli ödenir.
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s) Ruhsat sahibi ile kira sözleşmesine dayalı faaliyet gösterenin yatırım kalemleri ko-

nusunda anlaşamamaları durumunda heyet tarafından yapılacak tespit sonucu değerlendirme

yapılır. Çakışan alanda ruhsat sahipleri tarafından ortak yapılan yatırım giderlerinde, anlaş-

mazlık olması durumunda, ruhsat sınırları baz alınarak itirazda bulunan taraflarca verilen bel-

geler incelenerek heyet tarafından değerlendirme yapılır.

ş) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahasında işletme faaliyetleri yapıla-

maz hale gelmiş ise, buna yönelik yatırım giderleri dikkate alınmaz.

t) Kaynağın belirlenmesi amacıyla yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırımların bel-

gelenmesi şartıyla arama giderleri, işletme faaliyetleri yapılan alanlar dışındaki yatırım gider-

lerine dahil edilir.

u) Çakışan alanda kalan ruhsatlarda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve

işletme faaliyeti yapılmamış ve mülkiyet izni alınmış ve ücreti ödenmiş ise alanların son üç

yılına ait giderler yatırım giderlerine dahil edilir. Ancak, mülkiyet izni alınmış alanda herhangi

bir arama ve işletme faaliyetinde bulunulduğunda yatırım giderlerine dahil edilmez.

ü) Bedeli ödenecek yatırım kalemlerinin ilgili tarafa teslimi yapıldıktan sonra ödemesi

yapılır.

v) Çakışmalı alanlarda lehine karar verilen taraf ile faaliyeti sonlanan taraf kendi ara-

larında yatırım gideri hesabı tutarında anlaşmaları ve bu anlaşmanın MİGEM’e teslimi halinde

MİGEM tarafından yatırım gideri hesabı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmaz.

y) Yatırım giderlerinin tespitine yönelik oluşturulacak yatırım giderleri tespit komis-

yonu; maden, jeoloji, jeofizik, makine, elektrik, inşaat, harita, ziraat mühendislikleri ile işletme

veya iktisat mesleğine sahip en az 3 kişiden olmak üzere yatırım kalemlerinin türlerine göre

belirlenir.

z) Bunların dışındaki hususlar, yatırımın konumu ve özelliğine göre MİGEM tarafından

belirlenir.

(7) Yatırımlar nedeniyle Kurul kararı ile faaliyeti kısıtlanan tarafın yatırım giderleri, le-

hine karar verilen tarafça tazmin edilir.

(8) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahalarındaki sondaj faaliyetleri; ya-

pılan yatırımlar ve tesis alanları için diğer yatırımların jeotermal kaynak ve doğal mineralli su

faaliyetlerini engellemeyeceğine MİGEM tarafından karar verilmesi halinde diğer yatırım için

izin verilir.
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(9) MİGEM’in uygun görüşü veya Kurul kararı alınmaksızın yapılmış olan yatırımın,

jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetlerinin yapıldığı yerler ve tesis

alanları ile çakışması durumunda, bu alanlarda yatırımcı tarafından yapılmış yatırımı ya da

jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsatına dayalı faaliyeti etkileyen bir husus var ise bu

alanla ilgili karar Kurul tarafından verilir. Arama ruhsatı döneminde hiçbir arama faaliyeti

yapılmadığının tespit edilmesi halinde diğer yatırımlara engel teşkil etmez. Kanuna göre iha-

lelik durumda olan sahalara ait karar, MİGEM tarafından verilir. Bu fıkra kapsamında MİGEM’e

yapılan talepler, gerekli görüldüğü takdirde mahallinde tetkik yapılmak suretiyle değerlendi-

rilir.

(10) Kurul tarafından verilecek kararlarda; jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ara-

ma ve işletme faaliyetlerinin yapıldığı yerler ve tesis alanları ile diğer yatırımın çakışması ha-

linde jeotermal kaynak ve doğal mineralli suya dayalı tesislerin ihtiyacını karşılayacak şekilde

alternatif alanların bulunup bulunmadığı dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

(11) Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dâhilinde ka-

lan yerlerde Kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik

tanınması hâlinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenir.

Kurul kararı

MADDE 27/B – (1) Kurul Sekretaryası, Kurul kararının birer örneğini jeotermal kay-

nak ve doğal mineralli su ruhsat sahibine ve yatırımcıya tebliğ eder.

(2) Kurul kararının taraflara tebliğ edilmesini müteakip bir ay içinde mücbir sebepler

dışında yatırımcının yatırımdan vazgeçtiğini bildirmesi halinde, bu durum jeotermal kaynak

ve doğal mineralli su ruhsat sahibine bildirilir.

Ruhsat teminatları

MADDE 27/C – (1) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsatının taksir edilmesi

durumunda taksir edilen alana karşılık gelen teminat iade edilir. Ruhsat sahasından yatırım için

taksir edilen alan ihale edilmemek üzere Bakanlık kayıtlarına işlenerek ilgili idareye bildirilir.

Maden ruhsat alanları ile çakışması

MADDE 27/Ç – (1) Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında jeotermal ruhsatlar ile ma-

den ruhsatlarının çakışması hâlinde ülke ekonomisi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın

önceliğine göre Kurul tarafından kamu yararı kararı alınır. Bu kapsamdaki iş ve işlemler,

6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygu-

lama Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan kuyuların, 16 ncı maddeye

eklenen sicil bilgileri, ruhsat sahipleri tarafından altı ay içinde idareye bildirilmek zorundadır.

Bilgilerin İdareye süresi içinde bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi durumunda ruhsat sahi-

bine üç ay ek süre verilir. Bu süre içerisinde de bilgilerin tamamlanmaması halinde ruhsata ait

faaliyetler geçici olarak durdurulur.

(11) 23 üncü maddenin altıncı fıkrası ile belirtilen kuyu içi koordinatları ile ruhsat sınırı

arasındaki mesafeye ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat

sahibi, İdareye işletme projesini sunmuş ve projede açılacak olan kuyu koordinatlarını bildirmiş

ise bu ruhsat sahalarında, sondaj/kuyu çalışmalarına, yönetmelik değişikliği yapılmadan önceki

hükümler doğrultusunda izin verilir. Yine aynı fıkrada belirtilen arama ve/veya işletme ruhsatlı

alanlarda, yönlü sondaj tekniği ile açılacak olan tüm üretim/reenjeksiyon kuyuları ile ruhsat

sınırına 500 metre mesafe içinde açılacak üretim ve/veya reenjeksiyon kuyuları için kuyu içi

koordinat ölçülerinin verilmesi şartı, yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce

hak sahibi olunan ruhsat sahaları için de uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-2 ve ek-3’e (e) bentlerinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki (f) bentleri eklenmiştir.

“f) Mali yeterlilik belgesi: 100.000 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul,

banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir

mali yeterlilik belgeleri idareye verilir. Bu miktar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yıl için geçerli

olup, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi

Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden

değerleme oranında artırılarak uygulanır.”

“f) Mali yeterlilik belgesi: 100.000 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul,

banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir

mali yeterlilik belgeleri idareye verilir. Bu miktar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yıl için geçerli

olup, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi

Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden

değerleme oranında artırılarak uygulanır.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki ek-12’de yer alan 4.1 maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“4.1. Arama ve Geliştirmeye İlişkin Faaliyetler

İşletme faaliyet döneminde sahayı geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması halinde

aşağıdaki bilgiler verilecektir.

• Jeolojik Çalışmalar

• Hidrojeolojik Çalışmalar

• Jeofizik Çalışmalar

• Jeokimyasal Çalışmalar

• Sondaj Çalışmaları

• Litoloji logu, jeofizik logları, yapılmış olan kuyu testleri (üretim, kuyu tamamlama

vs.) ve kuyunun kullanım amacına yönelik (üretim ve/veya reenjeksiyon) elde edilen bilgiler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki ek-13’te yer alan “Teknik sorumlu” başlıklı

tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin sonunda yer alan imza kısmının “Teknik So-

rumlu” bölümünde yer alan “Jeoloji Mühendisinin” ve “Oda Sicil No (*)” ibareleri yürürlükten

kaldırılmıştır.
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan ek-14 eklenmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/12/2007 26727

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2013 28775
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA

FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasında (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bent buna
göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Avukat ve avukat stajyerlerinin mesleki gelişmelerine katkı sağlayıcı eğitim faali-
yetlerine ilişkin tüm giderleri,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH            : 29/5/2014
KARAR NO   : 2014/ÖİB-K-48
KONU             : Gayrimenkulün özelleştirilmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine

karar verilen, Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Sinanoğlu Mahallesi, Köyiçi mevkii, 1122 no.lu
parseldeki 372,00 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar
dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 39.000 (Otuzdokuzbin) Türk Lirası be-
delle en yüksek teklifi veren Arif UYSAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Arif
UYSAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 38.000.- (Otuzsekizbin) Türk
Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ahmet GÖZÜPEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, Ahmet GÖZÜPEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-
leri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin ip-
taline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/12/2011 28141
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KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 6/5/2014
Karar No : 2014/4
Konu : Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuru-

luşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının 11/9/2012 tarih ve 09 sayılı, 14/9/2012 tarih ve 11251 sayılı, 18/9/2012 tarih ve 11308
sayılı, 12/11/2012 tarih ve 13237 sayılı, 1/10/2013 tarihli ve 38806 sayılı yazıları ile Kalkınma
Bakanlığının 25/12/2013 tarih ve 6338 sayılı yazısı ile Kurula intikal ettirilen ve son hali verilen
ekli “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015)”nın kabulüne,
karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Mayıs 2014 

CUMA 
Sayı : 29015 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No   : 2011/521 
Karar No : 2013/777 
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 19/12/2013 gün ve 2011/521 

esas, 2013/777 sayılı kararı ile sanık Mehmet Koçak'ın; 
1 - 2009 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 18 adet sahte faturayı düzenlemek suçundan 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b-1,TCK 43,62 maddeleri gereğince 3 Yıl 1 ay 15 gün 
hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendlerinde belirtilen 
hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, TCK 53/3 maddesi gereğince kendi alt soyu 
üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar, diğer 
yoksunlukları yönünden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar sürmesine; 

2 - 2009 yılı vergilendirme döneminde sahte fatura kullanma suçundan açılan kamu 
davasının yargılama şartı oluşmadığından düşürülmesine, 

3 - 2010 yılı vergilendirme döneminde sahte belge düzenleme suçundan beraatine karar 
verilmiş; 

4 - 2010 yılı vergilendirme dönemine ait sahte belge düzenleme suçundan verilen beraat 
kararı katılan Maliye Bakanlığı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Tüm araştırmalara rağmen sanık Mehmet Koçak'a kararın tebliğ edilemediği, yapılan 
adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı 
Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ve kararın katılan vekilince temyiz 
edildiğinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi 
içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 4245 
—— • —— 

Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Mahkememizin 26/04/2011 tarih, 2009/480 esas ve 2011/181 karar sayılı kararı ile 

Malatya, Merkez, Şeyhbayram nüfusunda kayıtlı, Mehmet ve Güner oğlu, 20/06/1980 doğumlu, 
ENGİN ERHAN hakkında, 22/05/2009 tarihinde işlediği iddia edilen taksirle birden fazla kişinin 
yaralanmasına neden olma suçu nedeniyle hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 
GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir. Karar, katılanlar Sergey ZAITSEV, Anastassiya 
MOUSEYENKO, Latypov KIRLL ve Oxana TELEGINA'ya tebligat yapılamadığı ve mernis 
adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 
mahkememize veya bir başka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 
başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün 
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.  4246 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed-Fevziye oğlu 1979 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Abdulkadir MELLUH hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/251 esas, 

2014/288 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 4361 

————— 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Cuma-Zarife oğlu 1995 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Hüseyin ALİ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/314 esas, 2014/348 karar sayılı 

ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 4362 

————— 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet-Hazne oğlu 1964 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Muhammet Hüseyin KOMA hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/315 esas, 

2014/349 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 4363 

————— 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed Velid-Feryal oğlu 1982 D.lu 

Suriye-Halep nüfusuna Kayıtlı olan Ahmed Raid ZEBEDİ hakkında 5607 Sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/04/2014 tarih ve 2014/316 

esas, 2014/350 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 4364 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/18 
KARAR NO : 2014/406 
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2013/1476  
DAVACI : K.H. 
SANIK : AMİR DALAEI MILAN - Taher ve Nore oğlu 23/12/1982 

D.lu Poldasht İli Shot Iran adr. oturur. 
SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
SUÇ TARİHİ : 30/10/2013 
SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT  
KARAR TARİHİ : 14/03/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık AMIR DALAEI 

MILAN hakkında mahkememizce 5607 Sayılı Kanunun 3/1 maddesi gereğince mahkumiyet 
kararı verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 
gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 4337 

————— 
ESAS NO : 2014/18 
KARAR NO : 2014/406 
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2013/1476  
DAVACI : K.H. 
SANIK : GHADER AMIRI - Reza ve Khaanı oğlu 21/03/1987 D.lu 

Shot Iran adr. oturur. 
SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
SUÇ TARİHİ : 30/10/2013 
SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
KARAR TARİHİ : 14/03/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık GHADER AMIRI 

hakkında mahkememizce 5607 Sayılı Kanunun 3/1 maddesi gereğince mahkumiyet kararı 
verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince 
ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 4338 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ 
UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 654,53 TL, en fazla 30.680,00 TL; 05/06/2014 tarihine kadar 

yatırılması gereken güvence tutarında en az 66,00 TL, en fazla 3.068,00 TL olan, cinsi, miktarı, 
özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek 
Oto, Jeep, Minibüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa - Taşıt Taşıyıcı Platformlu - Açık Kasa) ve 
Tanker cinsi 31 adet araç açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler Sokak GAP 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 
06/06/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 
ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet 
adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. 
Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 4652/1-1 
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ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN 
ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Santral Adı 
İhale Şartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı Bedeli 
(TL) 

Geçici Teminat 
Tutarı 

(ABD Doları) 

Son Teklif Verme 
Tarihi 

Anamur, Bozyazı, Mut-
Derinçay, Silifke ve Zeyne 

3.000.- 
(Üçbin) 

500.000.- 
(Beşyüzbin) 

06/08/2014 

 
1 - T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Elektrik Üretim A.Ş. (“EÜAŞ”)’ye ait    
5 adet (Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne) Hidroelektrik Santral bir bütün 
halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 
ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine 
devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler ve Ortak Girişim Grupları katılabilir. İhaleye 
katılabilmek için teklif verilecek Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım 
Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve 
Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir. 

3 - Santraller için ayrı ayrı teklif verilemez. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez. 
4 - İhale konusu Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; 

3.000.- (Üçbin) TL’nin, 
- T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: TR 2500 0120 

0945 2000 83 00 0006 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL, 
- T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki: 

TR 4000 01 00 1745 3877 5661 5738 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL, 
- T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki: TR 2200 0150 0158 

0072 8755 06 67 no’lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL  
hesaplarından birine yatırılarak, “EÜAŞ’A AİT ANAMUR, BOZYAZI, MUT-

DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN İHALE 
ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye 
katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, Ortak Girişim Grubu ve/veya Ortak Girişim Grubu 
üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 
30/05/2014 tarihinden itibaren temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi 
ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

5 - Katılımcıların, ihale konusu Santrallere teklif verebilmeleri için yukarıdaki tabloda 
belirtilen ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 

6 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate 
alınarak, en geç 06/08/2014 günü saat 17:00’ye kadar üzerinde; “EÜAŞ’A AİT ANAMUR, 
BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ 
İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin 
aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih 
ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Santrallerin işletme hakkının yurtdışında 
yerleşik taraflara verilmesi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve yabancı 
sermaye mevzuatına tabidir. 

8 - İhaleye ilişkin diğer hususlar Santrallere ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312 / 585 82 90 Faks: 312 / 585 83 07 

www.oib.gov.tr 
 4654/1-1 
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KONUT SATIŞI YAPILACAKTIR 

Çarşamba Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle Stadyum Caddesi 1011 

Ada 1 nolu parselde, 21581,70 m2 arsa üzerinde, ihale şartnamesinde Sıra no, Blok No, Katı, 

Bağımsız Bölüm no, Niteliği, Brüt Alanı, Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli 

ve geçici teminatları yazılı 301 adet konutun tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışına karar 

verilmiştir. 

1 - İhaleBelediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 10.06.2014 Salı günü saat 10.00'da 

başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - Satışa çıkan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın 

belirlenen satış fiyatları üzerinden 31/12/2014 tarihine kadar, Haftanın Salı ve Perşembe günleri 

saat 10.00'da toplanan encümen üyeleri toplantısıyla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

maddesine göre satışları yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünde görülebilir. 

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.. 

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER 

01 - Kanuni İkametgah Belgesi, 

02 - Adres Beyannamesi, 

03 - Nüfus Cüzdanı Örneği, 

05) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak) 

06) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü, 

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER 

01) Dilekçe (Kiraya çıkan otopark yerlerini bildiğine ve gördüğüne dair) 

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

3) Ticaret Sicil Belgesi, 

4) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü, 

5) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü, 

06) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak) 

5 - Söz konusu konutların bedelleri peşin veya 50.000 TL. si peşin kalanı satış kararı 

itibariyle 3 (üç) yılda ödenecektir. Taksitli satışlarda ayda % 0,65 vade farkı uygulanacaktır. 

Söz konusu Konutlara (S.no, Blok No, Katı, Bağımsız Bölümü, Niteliği, Brüt Alanı (m2), 

Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedelleri, Geçici Teminat Miktarı) ait listenin 

şartname ve eklerinde görülebilecektir. 

İlan olunur. 4456/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 30 Mayıs 2014 – Sayı : 29015 

 

SAÇ LEVHA, LAMA VE KÖŞEBENT SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ihtiyacı olan saç levha, lama ve köşebent temini ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/60119 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre 

Cad. Kapı No:2  15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu malın 

a) Adı : Fabrikamız ihtiyacı olan saç levha, lama ve köşebent 

temini 

b) Niteliği ve miktarı : Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede 

belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek 

üzere satın alınacaktır. 

 

ADI EVSAFI EVSAFI ÖLÇÜSÜ MİKTARI 

SAÇ LEVHA (1.4306)CrNi 304 L 4X2000X6000 ADET 3 

 SAÇ LEVHA (1.4306)CrNi 304 L 6X2000X6000 ADET 9 

SAÇ LEVHA (1.4306)CrNi 304 L 8X2000X6000 ADET 3 

LAMA (1.4306) CrNi 304 L 10x100x6000 BOY 18 

KÖŞEBENT (1.4306) CrNi 304 L L50x50x6000 BOY 20 

KÖŞEBENT (1.4306) CrNi 304 L L100x100x6000 BOY 2 

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası 

4 - İhale dokümanın  

     görülmesi ve temini : 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının  

    satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış 

    bedeli (KDV dahil) : 30,00 TL. 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile  

     son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği 

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 12/06/2014 

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4645/1-1 
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FABRİKAMIZ BÖLGE KANTARLARINA ELAMAN TEMİNİ HİZMETİNİN 

YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Erzurum Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/59107 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 Aziziye/ 

ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

    a) Niteliği, türü ve miktarı            :  Fabrikamıza Bağlı Arpalı Kantarı   8 Kişi,  

                                Konursu Kantar 8 Kişi,  

                                Balıklı Kantarı 12 Kişi, 

                                Zige Kantarı     12 Kişi,  

                                Altınbaşak Kan12 Kişi, 

                                Avlar Kantarı   10 Kişi, 

                                Altunkent Kan 10 Kişi, 

                                Gözeler Kantarı10 Kişi 

                                Mercan kantarı 12 Kişi 

Toplam Asgari ücret karşılığı 2 Ay  94 İşçi. 

     

b) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

c) İşin süresi : - Bölge Kantarları          2 Ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10.06.2014    Saat : 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler, 10.06.2014 tarih Saat 10,30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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

sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

11 - İş bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 4620/1-1 
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BÖLGEMİZ ANKARA-KAYSERİ HATTINDA YERKÖY VE KAYSERİ SİNYAL VE 

TELEKOMÜNİKASYON ŞEFLİĞİ MINTIKASINDA BULUNAN 10 ADET HEMZEMİN 

GEÇİT’E İLAVE 17 ADET BARİYER SÜRÜCÜSÜ İÇİN 

HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2014/60001 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: BÖLGEMİZ ANKARA -KAYSERİ HATTINDA 

YERKÖY VE KAYSERİ SİNYAL VE TELEKOMÜNİKASYON ŞEFLİĞİ MINTIKASINDA 

BULUNAN 10 ADET HEMZEMİN GEÇİT' E İLAVE 17 ADET BARİYER SÜRÜCÜSÜ İÇİN 

HİZMET ALIMI Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 19/06/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4613/1-1 

—— • —— 
YÜKSEK GERİLİM LEVHASININ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/58203 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Bilecik, Arifiye, Derince, Pendik, Çerkezköy, Edirne 

katener hattl için, 2.540 Ad. yüksek gerilim uyarı 

levhası’nın (Takma aparatları ile beraber) işyerlerine 

nakliyesi dahil teslim edilmek kaydıyla, temini işi.. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 11/06/2014 T. Saat: 14:00’de yapılacaktır . 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 11/06/2014 Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50,00TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4518/1-1 
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10.000 TON KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/57891 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : MİMARSİNAN MAH. TALİP KABAN BULVARI 

NO: 27/ERZİNCAN 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik Posta Adresi : erzincanseker@turkseker.gov.tr. 

2 - İhale Konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 10.000 Ton Kireçtaşı alımı. 

b) Tarihi - Saati  : 12/06/2014 Perşembe günü saat 14:00 

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (İdari şartnamede belirtilmiştir.) 

3.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.2.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

3.2.2. İş deneyim belgeleri: İhale konusu işe ve benzer işlerdeki deneyimini gösteren 

Teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 

belgesi, 

3.2.3. Diğer Belgeler : Rapor; İstekli taşın fiziksel veya kimyasal olarak şeker sanayinde 

kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA 

dan alınmış veya Kimyasal özelliklerini gösteren T.Ş.F.A.Ş - Şeker Enstitüsünden veya 

Fabrikalarımız Laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır. 

3.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek İşler : 

3.3.1. Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi “veya” Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir. 

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

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 12/06/2014 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Erzincan Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Haberleşme Servisi adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, Mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Bu İhale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 4603/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SAÇ PLAKA VE LAMA TEMİNİ İŞİDİR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan teknik 

özellikleri ve miktarları belirtilen Saç Plaka ve Lama Temini teknik şartnameye uygun olarak açık 

ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 85 adet tabaka ve 1150 adet lama  

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 takvim 

günüdür 

d) Dos. No : OA SEAS 14/53 2014/59214 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 16.06.2014 Pazartesi günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 75,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

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

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 16.06.2014 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi 

düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır.  4617/1-1 
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5.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU  

BİLETİ BASIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/60246 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mah. 

Hipodrom Cad. No:3 06330 Gar-Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/ 4309-4679 – 0 (312) 311 13 06  

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

2 - İhale konusu malın  

      adı ve miktarı : 3101 Form Anahat ve YHT Yolcu Bileti 5.000.000 adet  

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/06/2014 Salı günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın 

Alma Bürosunda (4046 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV Dahil 150,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4619/1-1 

—— • —— 

ZEYİLNAME (İHALE İPTALİ) 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden: 

Şirketimizce 02.06.2014 tarih ve 14:30’da yapılacak olan “114.500 Kg. Hurda Trafo Satış” 

İhalesi ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiş olup; yeni ihaleye dair bilgiler 

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/TThakkinda/Ihaleilani/ adresinde yayımlanacaktır. 

 4618/1-1 

—— • —— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız pancar yıkama tesisi, kireçocağı, pancar pompa dairesi, türbin dairesi ve 

rafineri kısmında boru kesim, söküm, montaj, kaynak ve tamir işlerinin yapılması İşi 

T.Ş.F.A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/60114 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. 

Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız pancar yıkama tesisi, kireçocağı, pancar 

pompa dairesi, türbin dairesi ve rafineri kısmında 

boru kesim, söküm, montaj, kaynak ve tamir 

işlerinin yapılması 
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b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 40 iş günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/06/2014 Cuma günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 13/06/2014 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4646/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.770,00TL ile en çok 47.200,00TL arasında değişen; 

04/06/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 177,00 TL, en 

çok 4.720,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Minibüs, Tanker, Kamyonet, cinsi 

31 adet araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii 

Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 05/06/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa 

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

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4649/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 20 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU VE MÜŞTEMİLATI 

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/56514 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 

253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i  Malzemenin Cinsi : Miktarı : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Seyyar flanşlı boru ve müştemilatı 20 Kalem 

b) Teslim yeri : Malzemenin teslim yeri ilgili müessese ambar 

sahasıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri 30-45-60 takvim gününde 

teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 30.06.2014 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1418031 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

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

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
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k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

gereken kriterler. 

4.2.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.2.2 - Flanşlar (döner flanş + destek) birbirleri ile eşleştirilmiş ve ambalajlı olarak teslim 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.06.2014 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4587/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kristal Şeker Ambalajlama İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2014/57283 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüz Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. 

Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya döneminde üretilecek 

kristal şekerin ambalajlanması için 51 (ellibir) adet 

personel çalıştırılması işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya süresi (tahmini 115 

gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih – Saati : 11.06.2014 – 14.00 

4. İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

8. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4499/1-1 
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FABRİKAMIZ ATIK SU ARITIM TESİSİ İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Atık Su Arıtım Tesisi İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2014/57796 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüz Evler Mh. Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. 

Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya döneminde ekte 

nitelikleri verilen 11 adet personel  

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya süresi (tahmini 120 

gün)  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih – Saati : 13.06.2014 – 14.00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 

Ek:  

Arıtım Tesislerinin İşletilmesi İşlerinde Çalışacak Personel Sayısı ve Nitelikleri 

 

Meslek Yapacağı İş Şartlar Sayı 

Makine 

Teknisyeni 

Pompa, kompresör, dişli kutusu 

vb. Mekanik kısımların işletme, 

bakım, onarım işleri. Tesisin 

işletilmesi, genel temizlik ve 

bakım onarım işleri 

En az Teknik liselerin Makine 

bölümü mezunu olmak, 

benzer işlerde en az 1 yıl 

çalışmış olmak 

3 

Elektrik 

Teknisyeni 

Elektrik motorları, elektrik 

tesisatı vb. Elektrik donanımların 

işletme, bakım, onarım işleri. 

Tesisin işletilmesi, genel temizlik 

ve bakım onarım işleri 

En az Teknik liselerin 

Elektrik bölümü mezunu 

olmak, benzer işlerde en az    

1 yıl çalışmış olmak 

3 
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Meslek Yapacağı İş Şartlar Sayı 

Laborant 

Arıtım tesisi kontrol ve 

izlemesinde kullanılan analizleri 

ve diğer muhtelif işleri yapacaktır 

(1 kişi temsilci olarak seçilecek 

ve Madde 5.21’de belirtilen 

işlerden sorumlu olacaktır) 

Üniversitelerin Çevre veya 

Kimya bölümü mezunu 

olmak yada En az Meslek 

Yüksek Okulu Kimya veya 

Çevre bölümü mezunu olmak  

2 

İşçi 

Tesisin işletilmesi, genel temizlik 

ve bakım onarım işleri, tesis 

bakım, onarım, taşıma işleri 

En az lise veya dengi okul 

mezunu olmak, benzer işlerde 

en az 1 yıl çalışmış olmak 

3 

 4529/1-1 

————— 
FABRİKAMIZ, PANCAR ANALİZ LABORATUARI İÇİN İŞÇİLİK  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Fabrikamız, Pancar Analiz Laboratuarı için İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No : 2014/58430 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüz Evler Mh.Şeker Sk. Adana Yolu Üzeri 9 Km. 

Ereğli/Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 kampanya döneminde Pancar 

Analiz Laboratuarı İşçilik hizmeti işinde 36 (otuzaltı) 

adet personel çalıştırılması işidir.  

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 90 gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası toplantı Salonu 

b) Tarih – Saati : 17/06/2014 – 14.00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 4530/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) 23 ADET BELAZ MARKA 

İŞ KAMYONLARI SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhalenin Konusu; 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırka/ESKİŞEHİR, Emet/KÜTAHYA 

ve Bigadiç/BALIKESİR adreslerinde yerleşik işletmelerimizde bulunan ekonomik ömrünü 

doldurmuş toplam 23 adet Belaz marka ağır iş kamyonu muhammen bedelleri üzerinden Kapalı 

Zarf ve Açık Artırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Araçlara Ait Bilgiler; 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT SATILACAK İŞ KAMYONU LİSTESİ 

Sıra Cinsi Eti No Marka Kapasite Modeli 
Muhammen 

Bedeli 

Teminat 

% 10 
Yeri 

1 İş Kamyonu K-3176 Belaz 7540 30 Ton 1993 45.000 TL  

Bigadiç  

Bor İşl. Md. 

2 İş Kamyonu K-3183 Belaz 7540 30 Ton 1993 45.000 TL  

3 İş Kamyonu K-3184 Belaz 7540 30 Ton 1993 45.000 TL  

4 İş Kamyonu K-3273 Belaz 7540 A 30 Ton 1998 70.000 TL  

5 İş Kamyonu K-3274 Belaz 7540 A 30 Ton 1998 70.000 TL  

6 İş Kamyonu K-3275 Belaz 7540 A 30 Ton 1998 70.000 TL  

7 İş Kamyonu K-3163 Belaz 7540 30 Ton 1993 45.000 TL  

Emet Bor  

İşl. Md. 

8 İş Kamyonu K-3177 Belaz 7540 30 Ton 1993 45.000 TL  

9 İş Kamyonu K-3178 Belaz 7540 30 Ton 1993 45.000 TL  

10 İş Kamyonu K-3224 Belaz 7540 30 Ton 1994 45.000 TL  

11 İş Kamyonu K-3225 Belaz 7540 30 Ton 1994 45.000 TL  

12 İş Kamyonu K-3242 Belaz 7540 A 30 Ton 1997 60.000 TL  

13 İş Kamyonu K-3243 Belaz 7540 A 30 Ton 1997 60.000 TL  

14 İş Kamyonu K-3294 Belaz 7540 A 30 Ton 1999 70.000 TL  

15 İş Kamyonu K-3295 Belaz 7540 A 30 Ton 1999 70.000 TL  

16 İş Kamyonu K-3038 Belaz 7540-07 30 Ton 1991 35.000 TL  

Kırka Bor  

İşl. Md. 

17 İş Kamyonu K-3040 Belaz 7540-07 30 Ton 1991 35.000 TL  

18 İş Kamyonu K-3169 Belaz 7540-07 30 Ton 1992 40.000 TL  

19 İş Kamyonu K-3172 Belaz 7540-07 30 Ton 1992 40.000 TL  

20 İş Kamyonu K-3238 Belaz 7540 A 30 Ton 1997 60.000 TL  

21 İş Kamyonu K-3239 Belaz 7540 A 30 Ton 1997 60.000 TL  

22 İş Kamyonu K-3317 Belaz 75483 42 Ton 2000 100.000 TL  

23 İş Kamyonu K-3318 Belaz 75484 42 Ton 2000 100.000 TL  

GENEL TOPLAM 1.300.000 TL 
 

  

 

3 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi 

a) Adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A   

Keçiören/ANKARA 

c)Telefon Numarası : 0 312 294 2000 / 27 28 

d) Faks Numarası : 0312 294 20 89 

e) Elektronik Posta Adresi : hbektas@etimaden.gov.tr 
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f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı : Hüseyin BEKTAŞ - Malzeme Tespit ve Değerlendirme 

Sorumlusu 

g) Son teklif verme tarihi/saati : 19.06.2014 – 14.00 

4 - İhaleye Katılabilme Şartları : 

İstekliler; 

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif 

mektubunu, 

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta 

adresini gösteren belgeyi, 

4.3. Teklif Sahibinin, 

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

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

4.5. Araç Görme Belgesini, 

4.6. Satış ihalesi yapılacak taşıta ait eti numarasının da belirtildiği teklif edilen fiyatın % 

10‘u oranındaki süresiz banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise muhasebe 

birimine yatırıldığına dair alındı belgeyi, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini, 

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış Araç 

Satış Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; 

“EÖD 23 ADET BELAZ MARKA İŞ KAMYONUN SATIŞI” ve ihaleyi yapan idarenin açık 

adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYVALI MAHALLESİ HALİL 

SEZAİ ERKUT CAD. AFRA SOKAK NO:1/A KEÇİÖREN/ANKARA” ibaresi yazılarak zarfın 

yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir. 

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 

şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da 

gönderebilirler. 

4.10. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 

teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

5 - Şartnamelerin Temin Yeri; 

Araç satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

5.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi Afra Sokak No:1/A Keçiören, (11. Kat-1110 No lu 

Oda) 

5.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi 

www.etimaden.gov.tr 

6 - Diğer 

6.1. Kamyonların tamamı veya bir kısmı için teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda 

teklifte bulunulan kamyonların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 

olmayıp iş kamyonlarının satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz 

saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi 

nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak 

ve tazminat talep edemezler. 4595/1-1 
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HİDROLİK TORK ANAHTARI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan hidrolik tork anahtarı 

ve ekipmanlarının temini işi 

İhale Kayıt Numarası : 2014/59318 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrolik tork anahtarı ve ekipmanları - Mal alımı - 1 

adet 

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

Müdürlüğü Tunçbilek/Tavşanlı/KÜTAHYA 

c) Teslim süresi : 60 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.06.2014, saat 15:00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 13.06.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

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

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

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

aynen geçerlidir. 

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

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

yapılacaktır. 

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

 4614/1-1 
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CATERPILLER D8-K MARKALI DOZER İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne ait 1978 model CATERPILLER 

D8-K markalı dozer için yedek parça temini işi 

İhale Kayıt Numarası : 2014/59744 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

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

Müdürlüğüne ait 1978 model CATERPILLER D8-K 

markalı dozer için yedek parça temini – 62 kalem 

Mal alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) İşin süresi : Firmalar işin süresini tekliflerinde 30 takvim gününü 

aşmayacak şekilde belirteceklerdir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 16.06.2014, saat 15:00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 16.06.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

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

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

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

aynen geçerlidir. 

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

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

yapılacaktır. 

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

 4615/1-1 
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ISI MERKEZİ KAZANI DUMAN BORUSU VE LUVO BORULARININ TEMİNİ VE 

İŞLETMEMİZE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Isı Merkezi Kazanı Duman Borusu 

ve Luvo Borularının temini ve İşletmemize teslimi işi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/59556 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Duman Borusu – 1.000 metre 

  Luvo Borusu – 3.000 metre 

  Mal alımı 

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

Müdürlüğü Tunçbilek/Tavşanlı/KÜTAHYA 

c) Teslim süresi : 30 takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.06.2014, saat 16:00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 13.06.2014 tarihi, saat 16:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

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

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

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

aynen geçerlidir. 

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

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

yapılacaktır. 

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

 4616/1-1 
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LAVUAR ELEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Lavuar elekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/57921 

Dosya no  : 1424045 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Lavuar elekleri: 2 Kalem 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 10.06.2014 Salı günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 30 Mayıs 2014 – Sayı : 29015 

 

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

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

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

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

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.06.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4566/1-1 
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DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Dalgıç pompa alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/57874 

Dosya no  : 1421470 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Dalgıç pompa 2 kalem (3 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı. 

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

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 12.06.2014 Perşembe günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Pompalara ait performans eğrileri. 

4.2.2. TSE Uygunluk Belgesi veya ISO Kalite Sistem Belgesi. 

4.2.3. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar. 

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

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

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

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 12.06.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4568/1-1 
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KAYNAK MAKİNALARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Kaynak Makinaları alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2014/57870 

Dosya no  : 1421471 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:267090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın : Kaynak makinaları (4 kalem) 

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  

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

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM 

AMBAR ŞEFLİĞİDİR. 

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

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 10.06.2014 Salı günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

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

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

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

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.06.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4569/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

25. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. 

1 - Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha 

başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

4 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler. 

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Dilekçe ve Ekleri 

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx 

adresinden temin edilecektir. 

2 - Fotoğraf ( 6 adet ) 

3 - Özgeçmiş 

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı) 

5 - Yayın listesi 

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen 

çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi 

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ( Kurum dışından başvuranlardan ) 

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 

Başvuru Dosyası 

1 - Özgeçmiş 

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi 

3 - Yayın Listesi 

 

Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı 
Ünvanı Derece Adet Açıklama 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Fizik Fizik Doçent 3 1 

Nükleer fizik alanında doçentlik ünvanı 

almış olup, Yapı Malzemelerinde Doğal 

Radyoaktivite Ölçümleri konularında 

akademik çalışmaları olmak. 

 4623/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 

Komisyonu Başkanlığının 16.05,2014 tarihli ve 480/6 no'lu kararına istinaden; Proje ve 

Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Selçuk SÜMER'in Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan 

eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 

14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 1978 

belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Selçuk SÜMER'in Denetçi 

Belgesinin iptal edilmesi, Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali 

hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4604/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 30.05.2014 

Son Başvuru Tarihi :13.06.2014 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3 

, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik  

belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR 

İşletme Fakültesi: 232 4888113 

Yabancı Diller Yüksekokulu: 232 4888121 

Fax: 232 2792626 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Anabilim Dalı/Açıklama 

İşletme Fakültesi İşletme Doçent 1 Yönetim ve Organizasyon 

Yabancı Diller Yüksekokulu - Doçent 1 Alan Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) 

 4592/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/76022 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Avcılar Belediye Başkanlığı İl/İlçe İstanbul/Avcılar 

Adresi 
Merkez Mah. Marmara Cad. No: 1/2 

Avcılar/İstanbul 
Tel-Faks 0212 695 62 23-0212 695 62 27 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Siba İnş. Müt. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ahmet Zengizor 

Adresi 
Hindibaba 2. Sok. Genç Taşkaya Apt. 

No: 3 Yenişehir/Diyarbakır 
 

T.C. Kimlik No.  32377852906 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7700065770  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
13164  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih ve Sayısı 

Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin Dayanak 

ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

31/08/2013 tarihli ve 28751 

sayılı Resmi Gazete 

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 

10/03/2013 tarihli ve                 

E: 2013/1557 sayılı kararı 

 

 4629/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 4624/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 4625/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 
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Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 30 Mayıs 2014 – Sayı : 29015 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 4630/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 14 .03.2014-77 35.14/1092-1703 

KARAR TARİHİ VE NO : 14.03.2014-1917 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, Ekmeksiz Mevkii'nde bulunan ve İzmir 1 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26.06.1997 gün ve 6869 sayılı kararı 

ile belirlenen "3. Derece Arkeolojik Sit" alanı sınırları içerisinde kalan , 20.03.2002 gün ve 9814 

sayılı Kurul kararı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı uygun bulunan alandaki imar yolu 

üzerinde ve bir kısmı da tapunun 1253 ada, 1 parselinde kalan alanda yapılan kurtarma kazıları 

sonucunda açığa çıkan Klasik Dönem Nekropolündeki sanduka mezarlar, mezar yerleri, çevrime 

duvarları, yol ve antik taş ocağı izlerinin koruma altına alınması ve ekli krokide sınırları ve 

koordinatları belirtilmiş olan alanın sit derecesinin "1. Derece arkeolojik sit alanı" olarak 

değiştirilmesi istemine yönelik; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün 25.11.2013 gün ve 3828-

9431 sayılı, 11.02.2014 gün ve 466-1193 sayılı yazıları, Teos Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa 

KADIOĞLU'nun 11.11.2013 günlü görüş yazısı ile Müdürlük evrakına 11.03.2014 gün ve 100 

sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi, Ekmeksiz Mevkii'nde, kurtarma kazıları 

sonucunda açığa çıkan; imar yolu üzerinde ve kısmen 1253 ada, 1 parselde kalan ekli krokide 

sınırlan ve koordinatları belirtilmiş olan "Klasik Dönem Nekropolünün" bulunduğu alanın sit 

derecesinin; "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna, Geçiş 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, sit 

derece değişikliğine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin 

Kurulumuza iletilmesine, nekropol alanında açığa çıkan kalıntıların konservasyonunun yapılarak 

koruma altına alınmasına, alanın korunması ve sergilenmesine yönelik olarak koruma ve 

düzenleme projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, bu süre içerisinde alandaki 

tahribatın önlenebilmesi amacıyla geçici koruma tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına karar 

verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
2014/6304 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik
— Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/5/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-48 Sayılı

Kararı

KURUL KARARI
— Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015) ile İlgili

Yüksek Planlama Kurulunun 6/5/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


