T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
13 Haziran 2014
CUMA

Sayı : 29029

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
12 Haziran 2014
69471265-305-4705
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 11/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4660 sayılı yazımız.
b) 11/6/2014 tarihli ve 68244839-140.03-142-309 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Haziran 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, program değişikliği nedeniyle
Fransa’ya gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.04-3-310

—————
12 Haziran 2014

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ: a) 11/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4660 sayılı yazınız.
b) 11/6/2014 tarihli ve 68244839-140.03-142-309 sayılı yazımız.
c) 12/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4705 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Haziran 2014 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa
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YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan
malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede
yer alan malları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal grubu için tespit edilen
süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal
edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları gösteren belgeyi,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri
dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki
malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri
bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede
tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,
ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına
hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak
kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen
gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek
zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül
ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.
(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti süresi
MADDE 6 – (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve
asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.
(2) Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde
bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine
uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.
(3) Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler
MADDE 7 – (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:
a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile
yetkilisinin imzası ve kaşesi,
b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve
kaşesi,
c) Fatura tarih ve sayısı,
ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
e) Garanti süresi,
f) Azami tamir süresi,
g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,
ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine
ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları
Ücretsiz onarım isteme hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,
üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
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Tüketicinin diğer hakları
MADDE 9 – (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı
tarafından bir raporla belirlenmesi,
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği
durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı,
üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren
o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Değiştirilen malın garanti süresi
MADDE 10 – (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın
alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Kullanım hatası
MADDE 11 – (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara
aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri
uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları,
yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya
üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit
yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya
tüketici mahkemesine başvurabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım
ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan mallar ile herhangi bir
üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit
edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri
dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki
malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri
bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Kullanım ömrü: Malın, tüketiciye teslim tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli
listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
ğ) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış
sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,
h) Özel servis: Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan
servis istasyonlarını,
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ı) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar
ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar
tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen
belgeyi,
j) Servis istasyonu: Yetkili servis istasyonları ile özel servisleri,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak
kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen
gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Servis İstasyonları ve Servis Hizmetleri ile İlgili Esaslar
Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu
MADDE 5 – (1) Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit
edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.
(2) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis
organizasyonlarından da faydalanabilir.
Başvuru ve izin
MADDE 6 – (1) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça
onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu Yönetmeliğin ekli listesinde
yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi
düzenlenmez.
(2) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
(3) Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2014 – Sayı : 29029

(4) Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından
gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verilir.
(5) Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin
sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle
ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış
kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler
MADDE 7 – (1) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır. Süresi
dolan belgeler için yeniden başvuru yapılır.
(2) Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu,
kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenerek Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(3) Yetkili servis istasyonu değişikliklerinin, üretici veya ithalatçı tarafından on beş gün
içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin iptali
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak
Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi
halinde, üretici veya ithalatçının satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.
Yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı
MADDE 9 – (1) Yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya
görevlendireceği başka bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.
(2) Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı
dikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının
sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü
alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.
(3) Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu ile ilgili müracaatlar sırasında istenecek bilgi
ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(4) Yetkili servis istasyonlarının kontrolü Genel Müdürlüğün veya ilgili İl Müdürlüğünün görevlendireceği personel ya da Bakanlık tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlar
tarafından yapılır. Yeterli bulunan yetkili servis istasyonları için, bu Yönetmelik hükümlerine
uygunluğunu gösteren belge düzenlenir.
Servis istasyonlarının sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması
halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.
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(2) Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis
istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo
veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
(3) Servis istasyonlarının, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.
(4) Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım
süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın
yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks,
e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime
ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
(5) Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli
taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
(6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve
onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara
aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.
(7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.
Servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar
hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi
zorunludur:
a) Malı teslim edenin adı, soyadı ve imzası,
b) Malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası,
c) Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,
ç) Malın cinsi, markası ve modeli,
d) Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere
sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi,
e) Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi.
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(2) Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur:
a) Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın tüketiciye teslim tarihi,
c) Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,
ç) Garanti kapsamı dışında ise ücreti,
d) Servis istasyonu yetkilisinin imzası,
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar,
f) Kargo ile teslim alınan ürünler haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu
ile imzası.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki bilgilerin özel servisler tarafından
düzenlenen belgelerde yer alması zorunlu değildir.
(4) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11 inci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis fişinde belirtilmesi
halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.
Yedek parça ve fiyat listesi
MADDE 12 – (1) Üretici veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.
(2) Servis istasyonlarının, yedek parça fiyat listesini, tüketicilerin görebileceği bir yere
asması veya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye göstermesi zorunludur.
Değiştirilen parçanın iadesi
MADDE 13 – (1) Yetkili servis istasyonlarının, bakım ve onarımını yaptıkları mallara
ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermesi, garanti süresi
dışında ise 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere iade
etmesi zorunludur.
Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu
MADDE 14 – (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel
kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis
istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
(3) Bu Yönetmeliğe ekli listede belirlenen sayıda yetkili servis istasyonu kurmasına
rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü
süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta,
kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
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(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden
itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına
tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.
(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ilişkin
bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım
ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.
(6) Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını izlemek, kontrol etmek ve
görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
(7) Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur. Bu belgede Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar yer alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Muafiyet
MADDE 15 – (1) Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları
için üretim veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda
üretilen veya ithal edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Bilgi veya belgelerin saklanması
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin bilgi
veya belgelerin üç yıl boyunca saklanması zorunludur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan satış
sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma
kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6 ncı maddede belirtilen mallar hariç olmak üzere tüketicinin kullanımına sunulan tüm malları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira,
finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına
uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden
kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik
posta, internet, disk, cd, dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
ç) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
d) Kullanıcı arayüzü: Bir mal ile o malı kullanan tüketici arasındaki etkileşime aracılık
eden her türlü dijital ortamı,
e) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen Türkçe
tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılmak zorunda olan malı,
f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Tanıtma ve kullanma kılavuzu: Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım,
kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin kılavuzu ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketi,
ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
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h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya
da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını
veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya
tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme ve Uygulama Esasları
Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların Türkçe tanıtma ve kullanma
kılavuzuyla satılması zorunludur.
(2) Tanıtma ve kullanma kılavuzu açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde
düzenlenir ve kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.
(3) Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye sunulması
halinde bu bilgiler ayrıca üretici veya ithalatçının internet sitesinde de yer alır. Üretici veya
ithalatçının internet sitesinin bulunmaması durumunda ya da tüketicinin talep etmesi halinde
tanıtma ve kullanma kılavuzu, herhangi bir ücret talep edilmeksizin ayrıca kağıt üzerinde tüketiciye verilir.
(4) Tanıtma ve kullanma kılavuzu, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre
malın veya ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir.
(5) Malın kullanıcı arayüzünde yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin Türkçe olması zorunludur.
Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olmayan mallar
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen mallar için tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlenmesi zorunlu değildir:
a) Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,
b) Kağıt, kalem, silgi ve benzeri kırtasiye malzemeleri,
c) Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,
ç) Pense, tornavida, çekiç, keski, testere, makas ve benzeri mekanik el aletleri,
d) Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,
e) Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç,
kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,
f) Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo
ve saksı gibi ev eşyaları,
g) El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,
ğ) Şerit metre, kumpas, gönye ve benzeri mekanik ölçü aletleri,
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h) Servis istasyonlarınca değiştirilen yedek parçalar,
ı) Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve
ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;
1) Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri,
kozmetik ve diğer kimyevi ürünler,
2) Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler,
3) Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,
4) Temizlik maddeleri,
5) Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.
Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler
MADDE 7 – (1) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur:
a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
b) Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar,
c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
ç) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
d) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
e) Tüketicinin yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
f) Periyodik bakım gerekmesi durumunda, periyodik bakımın, yapılacağı zaman aralıkları ile kim tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
g) Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın
kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler,
ğ) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,
h) Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin
unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,
ı) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvan, adres, telefon numarası
ve diğer iletişim bilgileri,
i) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
j) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine
ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
k) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
(2) Enerji tüketen mallarda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak,
malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur.
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(3) Malın teknik özelliği veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bilgilerin işaret veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz.
(4) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde yazılı
ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.
(5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya
tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek
ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.
Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu
MADDE 8 – (1) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu
üretici ve ithalatçıya, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya
aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2015 tarihinde,
diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 31, 32 VE 33 ÜNCÜ MADDELERİNİN
UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/7/1987 tarihli ve 19544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6831 Sayılı
Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Zati ihtiyaca hak sahibi olanların tespiti
Madde 5 – 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddesi kapsamında;
a) Mülki hudutları içinde Devlet ormanı bulunan bir köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan hane reisleri,
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b) Orman Kanununun 31 veya 32 nci madde kapsamındaki bir köyde hak sahibi iken,
adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı madde kapsamındaki bir başka köye adres naklini
yaptıran ve bu köyde kesintisiz en az bir yıl oturan ve halen aynı köyde oturmaya devam eden
hane reisleri,
c) Nüfusa kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın Orman Kanununun 31 veya 32 nci maddesi
kapsamındaki bir köye adres naklini yaptırıp da aynı köyde kesintisiz en az beş yıl oturan vatandaşlarımızdan muhtaç olan hane reisleri,
ç) Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamında, sınırları içinde verimli devlet ormanı
bulunan ve nüfusu 2.500 den aşağı olan kasabalardaki muhtaç hane reisleri,
hak sahibidirler.
Birkaç ailenin birlikte oturması halinde yalnız hane sahibi, reşit veya reşit olmayıp da
evli olanlardan yeni bir hane açacak olanlar ile ana babaları ölmüş ve reşit olmayan çocukların
ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere bu çocukları temsil eden vasiler de hane reisi olarak kabul edilirler.
Bu maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamında bulunan hak sahiplerinin köylerde kesintisiz oturduğu, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfus müdürlüklerinden ve fiilen oturduğu köy muhtarlığından alınacak belge ile tevsik edilir.
Muhtaçlık ise 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında alınacak belge
ile tevsik edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 294)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 365)
MADDE 1 – 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak
Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin 2.7 numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, artırılan miktarın
bedeli; gerçek bedeli üzerinden, bağımsız bölümün tüketimi kadar konutta oturanlardan tahsil
edilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
13 Haziran 2014
CUMA
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Çeşme Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2009/569
Karar No : 2013/931
Belgede Sahtecilik suçundan sanıklar,
NEJLA KILIÇ, Sefer ve Hatice kızı 1981 D.lu Eskişehir Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi
mahallesi nüfusuna kayıtlı,
İSMAİL KILIÇ, Asker ve Nezaket'ten olma 1962 D.lu Eskişehir Tepebaşı Ertuğrulgazi
mah. nüf. kayıtlı,
Haklarında 5237 sayılı TCK.nun 37 maddesi delaletiyle TCK.204/1, 62, 5271 sayılı
CMK.nun 231 maddesinin 5. fıkrası uyarınca sanıklar hakkındaki bu hükmün HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, tüm aramalara rağmen kararın
sanıklara tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilan ettirilerek ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 gün sonunda da kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan
tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.
4157

—— •• ——



Kuşadası 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliğinden:
Esas No
: 2012/512
Karar No
: 2013/335
Sanık
: FATİH ÖZATA-Bilal ve Adalet oğlu, 18/08/1985-Aksaray D.lu,
Aksaray-Merkez-Borucu Nüf. kay.
Suç
: Hakaret, Tehdit, Kasten Yaralama
Suç Tarihi
: 01/08/2012
Karar Tarihi
: 16/05/2013
Kanun Maddesi : 5237 Sayılı TCK.nun 125/1, 106/1-1. Cümle, 86/2 maddeleri
Hüküm
: Hakaret
: 3 Ay Hapis Cezası
Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma
Mükerrirlere özgün infaz rejimi-denetimli serbestlik
Tehdit
: 6 Ay Hapis Cezası
Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma
Mükerrirlere özgün infaz rejimi-denetimli serbestlik
Kasten Yaralama : 4 Ay Hapis Cezası
Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma
Mükerrirlere özgün infaz rejimi-denetimli serbestlik
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen
bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca Resmi
Gazete’de ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanından
itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılıp 8 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan
masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.
3865

13/62014
Orta sayfa
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No : 2012/27910
Suç
: Resmi Belgede Sahtecilik, İftira
Suç T. : 02/11/2008
Sanık
: Murat ŞİBAN: (Selahattin, Nursel oğlu 1981 doğumlu) Habibler Mah.
Sütçüler Cad. 5558 Sokak No: 13 Kepez/Antalya adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 10/12/2009 gün ve 2009/398 E. 2009/1303 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
Onama isteyen 18/10/2012 gün ve 4/2010/228369 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı
ilan olunur.
4910

—————

Esas No
Suç
Suç T.
Sanık

:
:
:
:

2013/25404
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
05/01/2012
Mehmet BİÇİCİ: (Musa, Saliha oğlu 1970 doğumlu) Kervansaray Caddesi
Meram Apt. Kat: 5 No: 18 Merkez/Kırşehir adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 9. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen
29/11/2012 gün ve 2012/85 E. 2012/1565 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen
25/11/2013 gün ve 11/2013/99871 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
4911
Esas No
Suç
Suç T.
Sanık

:
:
:
:

—————

2013/24002
Resmi Belgede Sahtecilik.
30/07/2005
Erol COŞKUN: (Cevdet, Hürü oğlu 1981 doğumlu) 100. Yıl Mah. Hisarcıklı
Cad. Akif Ağa Sokak No: 5/1 Muratpaşa/Antalya adresinde oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 20/08/2013 gün ve 2007/966 E. 2012/911 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
Onama isteyen 31/10/2013 gün ve 11/2013/302202 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş
sayılacağı ilan olunur.
4912

—— •• ——

Özalp Sulh Hukuk Mahkemesinden:
SAYI: 2014/62 ESAS
Aşağıda açık kimliği yazılı olan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Bedri Öztürk'ün;
2002 yılında Adana'ya oğlunun yanına gitmek için evden ayrıldığı, bir daha kendisinden haber
alınamadığı, yapılan araştırmalarda bugüne kadar bulunamadığı, sağ veya ölü olup olmadığının da
tespit edilemediği gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi için dava açıldığından bilgisi ve
görgüsü bulunan kişilerin en yakın kolluk kuvvetlerine veya Özalp Sulh Hukuk Mahkemesine
bildirmeleri, aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur
GAİPLİGİ İSTENİLEN :
ADI SOYADI
: BEDRİ ÖZTÜRK
T.C.KİMLİK NO
: 62608351236
BABA ADI
: ALİHAN
ANNE ADI
: ZELİH
DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 14/05/1944 ÖZALP/VAN
5020
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KAN GRUPLAMA KARTLARI (İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER)
SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan Kan Gruplama Kartları (İmmünohematolojik Testler) idari
ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18
Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında
temin edilebilir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 07.07.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
5082/1-1

—————

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINMASI İHALESİ
DÜZELTME İLANI
28.05.2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan zarf teslim tarihi 19.06.2014
saat 10:00, ihale tarihi 20.06.2014 saat 14:30 olarak duyurulan Araç Kiralama Hizmet alım ihalesi
ilan metninde aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır.
“Firmalar 1. Kaleme ait teklifleriyle birlikte 75.000,00 TL tutarında, 2. Kaleme ait
teklifleriyle birlikte 75.000,00 TL tutarında, 3. Kaleme ait teklifleriyle birlikte 45.000,00 TL
tutarında teminatı da vereceklerdir.”
5083/1-1

—————

DENİZYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, “Karayolu ve Denizyolu Nakliye Hizmeti” kapalı zarfla
teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, en az 180.000,00 TL (yüzseksenbin Türk Lirası) tutarındaki geçici teminatı
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul”
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - Firmaların ihale zarfını en geç 07 TEMMUZ 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08 TEMMUZ 2014 günü saat 14:30’da
Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
5084/1-1
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95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN SATIN ALINACAKTIR
E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemenin alımı işi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - Teşekkülün;
a) Adres
: AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası
Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80
c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr
2 - İhale Konusu Malın
İhale Kayıt
Şartname
a) Niteliği ve Türü
Miktarı
No
Dosya No
Bedeli
İhale Tarih
1 - 95 OKTAN
60.000
2014-56062
2014-0181
60 TL
27.06.2014
KURŞUNSUZ BENZİN
LİTRE
b) Teslim yeri
: AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı
c) Teslim Tarihi
: Firmalar tekliflerinde malzemelerin teslim süresini
belirtecektir
d) İhale usulü
: Açık İhale Usulü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu,
b) Tarihi ve Saati
: Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00
c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube
Müdürlüğü
4 - l) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin
İnternet Sitesinde (www.euas. gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek
olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.
4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini)
bedelini
- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913 Hesabına
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.
- EÜAŞ.Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan
Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek
Odası belgesi, isteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00'a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.)
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel
Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.
4513/1-1
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MALATYA VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNDE REVİZYON
TAMİRİ YAPILAN VAGONLARIN 10.000 M2 BOYAMA HİZMETLERİ,
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/63955
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD 5. Bölge Müdürlüğü/MALATYA
b) Telefon Numarası
: 0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası
: 0 422 2124816
c) Elektronik Posta Adresi
: 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Malatya Vagon Bakım Onarım Atölye
Müdürlüğünde Revizyon Tamiri Yapılan Vagonların 10.000 m2 Boyama Hizmetlerinin
Yaptırılması ve Vagon Üzerine Yazılması Gereken Yazıların Yazdırılması Hizmet Alımı
3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği
Yeşiltepe/Malatya Bürosuna 24. 06. 2014 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 25,00 TL bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
5003/1-1

—— • ——

215.217 ADET HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)
1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:
Bölgemiz Yol Bakım Onarım Müdürlükleri sahalarında ve Afyonkarahisar Beton Travers
Fabrikası Müdürlüğünde bulunan yaklaşık 215.217 adet hurda beton travers Kapalı Zarf Usulü
ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu
Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 01/07/2014 günü saat 14.30’a kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu
Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden
KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan
firmadan % 10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.
5 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
5008/1-1
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SODYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Sodyum Hidroksit Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/62618
1 - İdarenin
a) Adresi
: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00; 532 30 01
c) Elektronik posta adresi
: keas@keas.gov.tr
2 - İhale konusu İşin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Su
Hazırlama Servisinin 1 (bir) yıllık ihtiyacını karşılamak
üzere Sodyum Hidroksit alınması işidir.
b) Teslim yeri
: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA
c) İşin süresi
: Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip
1 (bir) yıldır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 07/07/2014 Pazartesi günü, saat: 14:00
1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının
posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme
dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
2 - Teklifler, 07/07/2014 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.
3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.
5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;
8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ
Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi
kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında
yapılacaktır.
9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.
5011/1-1
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OVAKÖY - EŞME İSTASYONLARI ARASINDA RAY
KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/63729
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No: 121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.
d) İhale Dokümanlarının
Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2 - İhale Konusu Hizmetin
Adı ve Miktarı
: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ovaköy - Eşme İstasyonları
Arasında Ray Kaynağı Yapılması İşi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK
SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 24.06.2014 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
4953/1-1

—————

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNDE KUSURLU RAY
YÜZEYLERİNDE TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İhale Kayıt No
: 2014/63813
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108, 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.
d) İhale Dokümanlarının
Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2 - İhale Konusu Hizmetin
Adı ve Miktarı
: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Sisteminde
Kusurlu Ray Yüzeylerinde Taşlama Yapılması İşi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN Teklif
Alınmak Suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 25.06.2014 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
4954/1-1

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

13 Haziran 2014 – Sayı : 29029

HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2014/2015 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlarda
Şeker Pancarı Alımı ve Gönderilmesi İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker
Fabrikası Müdürlüğü
b) Adresi
: Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK
c) Telefon ve faks numarası : 0276 231 14 91 Faks: 0276 231 17 32
2 - İhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamızın 2014/2015 yılı Kampanya döneminde( ±
% 20 toleranslı 105 (yüzbeş) gün) Kampanya süresi
içerisinde Pancar Alım ve Gönderme İşleri. (Yapılacak
işin ve çalıştırılacak işçi sayılarının detayı Teknik
Şartnamesinde belirtilmiştir.)
b) Yapılacağı Yer
Bölge Adı
Merkez
Merkez
Çivril .
Çivril
Çivril
Dumlupınar
Simav
Simav
Simav
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

Kantar Adı
Fabrika
Banaz
Çivril
Hadım
Işıkhisar
Gündüzören
Gediz
Hisarbey
Simav
TOPLAM

Çalıştırılacak
Personel Adet
16
7
7
7
7
6
6
5
5
66

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü UşakAnkara Karayolu 5. Km.UŞAK
b) Tarihi ve saati
: 27.06.2014 Cuma günü saat 14:30
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü/UŞAK adresindeki
Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YÜZ Türk Lirası)
karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını
satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 27.06.2014 Cuma günü saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5.Km./UŞAK adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen
birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
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 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
4994/1-1
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4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen muhtelif cins ve adet laboratuvar cihazı
Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun
olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ LABORATUVAR CİHAZI LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
3
4

MALZEME ADI
GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI
TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI
BİYOGAZ ANALİZÖR CİHAZI
TKN/TOPLAM KJHELDAL AZOT TAYİN
CİHAZI

MİKTARI
1
1
1

ÖLÇÜSÜ
ADET
ADET
ADET

İHALE
BEDELİ
70,-TL
100,-TL
50,-TL

1

ADET

50,-TL

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden
inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek
olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 27/06/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.
6 -Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 6 Kalem
Laboratuvar Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6

MALZEMENİN CİNSİ
Otomatik Destilasyon Cihazı
Refraktometre
Erime Noktası Tayin Cihazı
GC-MS Gaz Kromatorafi- Kütle Spectrometresi
Jel Geçirgenliği Kromatografisi
TGA-DSC Cihazı

MİKTAR/
ADET
1
1
1
1
1
1

İHALE DOKÜMAN
BEDELLERİ
100 TL
50 TL
50 TL
100 TL
70 TL
100 TL

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis
banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 30/06/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi
teklif verilebilecektir.
Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
5077/1-1
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4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATINALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı 4 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi
ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.

SIRA NO
1
2
3
4

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İhtiyacı
4 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (İhale Evrak Bedelleri)
İHALE EVRAK
MALZEMENİN ADI
ÖLÇÜ BİRİMİ
MİKTAR
BEDELLERİ
ICP-MS Cihazı
Adet
1
100,00 TL
GC-MS Cihazı
Adet
1
100,00 TL
GC-MS/MS Cihazı
Adet
1
100,00 TL
LC-MS/MS Cihazı
Adet
1
100,00 TL

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 01/07/2014 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi
teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
5078/1-1
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VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: VAKUMLU TİP DEVRE KESİCİ alımı 4734 sayılı
kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz
yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014 / 64122
Dosya no
: 1422480
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 : vakumlu tip devre kesici : 3 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 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 Satınalma
Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 24/06/2014 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;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa 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 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 24/06/2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
5068/1-1
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68 ADET KUŞ KOVMA CİHAZI TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:
İhale Dosya Numarası
: 2014/12
1 - İdarenin
a) Adresi
: Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri)
NO:32 06330 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : +90 312 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 204 2626 204 2878 +90 312 212 8158
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 68 Adet Kuş Kovma Cihazı Temin ve Tesisi-Mal Alımı
b) Teslim yeri
: Atatürk Havalimanıdır.
c) Teslim Tarihi
: İşe başlama talimatının tebliğinden itibaren işin süresi:
1. Kısım
60 adet Sabit Güneş Panelli Şarj Edilebilir Kuş Kovma
cihazı için 240 gündür.
2. Kısım
2 adet Mobil Kuş Kovma Cihazı için 97 gündür.
3. Kısım
6 adet Yönlendirilmiş Sabit Kuş Kovma cihazı için 240
gündür.
Bu ihalede 3 kısım için ayrı ayrı teklif verilebilir. Her bir
kısım tek partide sevk edilecek olup, birden fazla kısmın
aynı yüklenicide kalması halinde; 1. ve 3. Kısımlar tek
parti, 2. Kısım tek parti olmak üzere 2 partide sevk
edilebilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içinde bulunan Satın
Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı
b) Tarihi ve saati
: 07.08.2014 günü saat 11.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı
belgesi,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1- İş Deneyim Belgesi:
İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen cihaz miktarında (teslimat
süresi içinde 60 adet Sabit Güneş Panelli Şarj Edilebilir Kuş Kovma cihazı, 6 adet Yönlendirilmiş
Sabit Kuş Kovma cihazı, 2 adet Mobil Kuş Kovma Cihazı) üretim kapasite raporu sunacaktır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik
belgeler;
4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de
ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.
4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin
veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.
4.2.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği
sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip
bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife
eklenecektir.
4.2.4. Ulusal ve uluslararası CE, MIL, DIN, BRITISH, TSE, ISO 9001-2008 vb.
standartlardan en az birisine sahip olacaktır. Ulusal ve uluslararası standartlarda imal edilmeyen
cihazlar teklif edilmeyecektir.
4.2.5. Tedarik Edilecek Malların katalogları,
Model ve versiyon olarak teklif edilen Kuş Kovma Cihazlarının güncelleştirilmiş orijinal
teknik dokümanları (kataloglar), bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanların, cihazlarla
ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile
yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kuruluş sorumlu
olmayacaktır.
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4.2.6. Teknik Şartnameye Cevaplar
4.2.6.1. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli
sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.
4.2.6.2. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek,
cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.
4.2.6.3. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce
konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili
bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4,
madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin
cevabı olduğu belirtilecektir.
4.2.6.4. Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar
verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde
cevaplandırılacaktır.
4.2.5.5. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik
şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.
Benzer iş olarak; “Bio Akustik Sesler ve/veya Görsel Yardımcılar ile Kuş Kovma Sistemi,
Ultrasonic Kovucular ve/veya Kuş Tespit Radarı kabul edilecektir.
4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”
maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere
açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara
ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve
İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat 053 Nolu Odada
görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı İstekliler tarafından yetkili
kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli
kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait
“istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 07.08.2014 günü saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi
olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.
5081/1-1
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LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt no

: 2014/56858

1 - İdarenin
a) Adresi

: Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27

b) Telefon ve faks numarası

: 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

24159/ERZİNCAN
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Toplam: 19.000 Ton Linyit kömürü

Kömür Miktarı

Toplam:
b) Teslim yeri

Baz Kalori Kcal/kg

1 - 4.000 Ton

3.900-4.200 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

2 - 6.000 Ton

4.400-4.800 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

3 - 9.000 Ton

5.800-6.100 Kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

19.000 Ton
: Erzincan Şeker Fabrikası Kömür stok sahası araç
üzerinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarece verilecek
termin programına göre.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Erzincan Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 24/06/2014 Salı Günü Saat14:00’de

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
4.1- İsteklilerin ihaleye katıla bilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) 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, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
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ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki
muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren
makbuzlar.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı
Beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1 - Banka referans mektubu:
Teklif edilen bedelin %10’un dan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezrindeki
kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösterir Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans
mektubu teklif ekinde verilecektir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden
sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin
% 30 oranından az olmamak üzere; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde
kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren standart forma
uygun belge verilecektir,
4.3.2. Kömür ocağının; sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan
belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.
4.3.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım
veya satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
6 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve
100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler 24.06.2014 saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta
ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.
8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
10 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735
Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta serbesttir.
4537/1-1
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İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA KONYA ENTEGRE KATI ATIK
DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ YAPIMI VE
İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE YAPILACAKTIR
Konya Büyükşehir Belediyesinden:
1 - İhalenin konusu: Sahaya gelen katı atıkların geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ve
değerlendirilemeyen nihai atıkların ise depolanması işlerini kapsayan entegre bir atık yönetimi
sisteminin kurulması amacıyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin
Yapımı ve İşletilmesi İşi için 49 yıl süreyle İmtiyaz Hakkı verilmesidir.
2 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:
İhale Tarihi ve Saati
: 08/07/2014 Salı günü Saat 15.00
İlgili Birim
: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İlgili Adres
: Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat: 3
No:318 Selçuklu/Konya
İletişim Telefonu, faks : 0332 221 14 00 - 1513, 1504 faks: 0332 221 16 39
İhalenin Yapılacağı Yer : Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Belediye Sarayı 6.kat No: 625
İhale Türü
: İmtiyaz Hakkı
İhale Usulü
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi Açık
Teklif (artırma)
3 - Muhammen bedeli : İşin artırıma esas 2014 Yılı yıllık kira muhammen bedeli
100.000,00 TL + KDV’dir.
4 - Geçici Teminat
: İhale konusu işin geçici teminatı muhammen bedelin 49 yıllık
toplam tutarı olan 4.900.000,00 (dörtmilyondokuzyüzbin)
TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) olup, 147.000,00 (yüzkırkyedibin)
TL.’dır.
5 - Teminata ilişkin esaslar :
5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden
herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.
5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, Belediye veznesine veya Konya Büyükşehir Belediyesi
banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale
dosyasına konulacaktır.
5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak
bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe
teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır.
Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
5.1.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse
Gelir Şube Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına
konulacaktır.
5.2. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra belediyede tutularak iade
edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.
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5.3. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
6 - İhale Dokümanının Görülmesi Ve Temini
6.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif
verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı,
Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 3. kat No: 318
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 3. kat No: 318
c) İhale dokümanı satış bedeli: 1.000,00 (bin) TL.
6.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir.
İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup
olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, İhale dokümanını oluşturan
belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak
imzalı beyanını alır.
7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:
7.1. Başvuru Dilekçesi.
7.1.2. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda
Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu
tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir.)
7.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili
Gazetesi.
7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdan fotokopisi ile noter tasdikli imza
beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
7.1.5. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
elektronik posta adresi,
7.1.6. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi.
7.1.7. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname.
7.1.8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları
makbuzu veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen
belgelerden herhangi birisi.
7.1.9. Teminat mektubu verilmesi halinde, ihale dökümanındaki örneğe göre düzenlenmiş
olması ve Banka Genel Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.
7.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
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7.1.11. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar
Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,
7.1.12. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan, kullanılacak teknolojilerin
tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının
öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,
7.1.13. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.
7.1.14. İhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli
tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya
kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı
bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.
7.2. İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içerisinde, yurtiçinde veya yurtdışında;
a) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasitede katı atık depolama
alanını işletmiş veya işletiyor olduğunu,
b) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli bir adet kentsel
atıkları işleyecek ayrıştırma ve bertaraf tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu,
c) Bir işe ait belge ile en az 250 ton/gün kapasiteli fermantasyon sistemi ve kompost,
yakma, piroliz veya gazlaştırma gibi atıkların bertarafına yönelik tesisin inşaatını yapmış, devreye
almış ve işletmiş veya işletiyor olduğunu,
d) Bir işe ait belge ile en az 7 MW elektrik üretim kapasiteli biyogaz ve/veya deponi gazı
sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu, gösterir resmi
kurumlardan alınmış belgeleri sunmak.
Detayları Teknik Şartnamede belirtilen işin kapsamında bulunan tesislerin hepsi
yapılacağından istekli tarafından yukarıda bahsedilen iş deneyim belgelerinin hepsini sağlıyor
olması gerekmektedir.
İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin, bir kaçının yada tamamının
asgari iş deneyiminin %100’ünü ayrı ayrı yada birlikte sağlamaları halinde ortak girişim yeterli
sayılacaktır.
8 - İstenen Belgelerin Nereye Verileceği ve Müracaat Zamanı
İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek
ihale dosyasını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 3. kat
No: 318’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığına bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne 07.07.2014 Pazartesi günü mesai saati
bitimine kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate
kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
9 - İhaleye Katılamayacak Olanlar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler
doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
İlan olunur.

4709/1-1
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SANAYİ DİŞLİ VE GRES YAĞI ALIMI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt no
: 2014/64352
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27
ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası
: 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Sanayi Dişli ve Gres Yağı Mal Alımı:
2 VARIL SANAYI DISLI YAGI-PETROL OFISI M 68
4 VARIL SANAYI DISLI YAGI-PETROL OFISI M 100
2 VARIL SANAYI DISLI YAGI-PETROL OFISI M 150
2 VARIL SANAYI DISLI YAGI-PETROL OFISI M 320
5 VARIL GRES YAGI PETROL OFISI SÜPER GRES
EP 2
2 VARIL GRES YAGI PETROL OFISI SÜPER GRES
MP 2
80 LITRE KOMPRESÖR YAGI-MOBIL RAUS 427
120 LITRE DIZEL MOTOR YAGI-CASTROL
TECTION TORBOMAX 15 W -40
7 VARIL TÜRBIN YAGI-PETROL OFISI TÜRBIN
YAGI 68
165 TENEKE HIDROLIK YAG-PETROL OFISI HD 46

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihleri
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Erzincan Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) iş günü

: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03/07/2014 Perşembe Günü Saat: 14:00 de
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
4.1 - İsteklilerin ihaleye katıla bilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) 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, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
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c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki
muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren
makbuzlar.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı
Beyannamesi.
5.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
5.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g)
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”
6.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
6.4.1 - İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır;
Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi
gerekir. Bu çerçevede aday aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun
olan belge veya belgeleri sunabilirler.
1) Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi.
2) Aday veya isteklinin ürettiği mala ait yerli malı belgesi.
3) Aday veya isteklinin ürettiği mala ilişkin yetkili kurum veya kuruluşlarla düzenlenen
ve aday isteklilerin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belge.
Belgelerin sunuluş şekli
6.5.1 - İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul
edilecektir.
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6.5.2 - Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
6.5.3 - İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı
idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine
ekleyebilirler.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
8 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve
100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler 03.07.2014 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta
ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü
olmalıdır.
12 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735
Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta serbesttir.
5055/1-1

—— • ——

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SOMA EÜT 1-6 ÜNİTE NUMUNE İSTASYONU
REHABİLİTASYONU, ONLİNE ÖLÇME VE DOZAJLAMA SİSTEMİ
TESİS EDİLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Soma EÜT 1-6 Ünite Numune İstasyonu Rehabilitasyonu, Online Ölçme ve Dozajlama
Sistemi Tesis Edilmesi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49
c) Elektronik Posta Adresi
: ticaret@seas.gov.tr
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 1 adet Soma EÜT 1-6 Ünite Numune İstasyonu
Rehabilitasyonu, Online Ölçme ve Dozajlama Sistemi
Tesis Edilmesi işi.
b) Yapılacağı Yer
: Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip her bir ünite için
ayrı yer teslimi yapılacak olup toplam 180 takvim
gününde tamamlanacaktır.
d) Dos. No
: YAT SEAS 14/60 2014/60694
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhale Salonu.
b) Tarihi ve Saati
: 01.07.2014 Salı günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü
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4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görüle bilir ve ¨ 100,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı
hariç ¨ 100,00 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 01.07.2014 Salı 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 fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
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 (Doksan)
takvim günü olmalıdır.
8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.
8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9 - İhaleye teklif verecek isteklilerin son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme
kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile
beraber sunmaları zorunludur.
9.1. Benzer iş olarak atık su arıtma tesisleri veya su arıtma tesisleri yapıldığı işler ihalede
benzer iş olarak kabul edilecektir.
9.2. TEKLİFCİLER sisteme dahil edilecek olan tüm ekipmanları (enstrümanlar, kablolar,
panolar, motorlar, pompalar, PC, PLC, SCADA, İş İstasyonu vb techizatların hangi imalatçı
firmalardan (firma ismi her ürün için tek olacaktır.) temin edeceğinin listesini, modellerini, detaylı
teknik parametrelerini liste şeklinde Ekipman Bilgi Formu’nu (Ek-5) teklifleri ile birlikte
sunacaktır.
9.3. TEKLİFCİLER sistemde kullanılacak olan analiz cihazlarının tüm malzemelerinin
imalatçı firmadan 10 yıl süresince temin edilebileceğine dair taahhütname verecektir.
9.4. Teklif edilen ürünlere ait marka, tip, teknik özellikleri ve karakteristikleri teklif
mektubu ekinde yer alacaktır.
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre
yapılacaktır.
4763/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen üniversitemiz birimlerinde açık
bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.
Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde
diploma veya öğretim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile
özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha)
halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuruların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil
başarı belgelerini eklemelidirler.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin
eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Anabilim/Anasanat Dalı
FETHİ TOKER GÜZEL
SAN. VE TAS. FAK.

Profesör

Müzik

Doçent

Açıklama

1

Doçentliğini piyano yorumculuk alanında
almış olmak.

1

İslam Coğrafyacılığı konusunda çalışma
yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ortaçağ Tarihi
TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi
Polimer Mühendisliği

1
1

Arteriovenöz fistüller konusunda çalışma
yapmış olmak.
Doçentliğini Fizikokimya alanında almış
olmak.

SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

1

El tendon yaralanmalarında rehabilitasyon

konusunda çalışma yapmış olmak.
5076/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli
ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17’nci
maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 15
(Onbeş) gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde
bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, YÜCEKULE PETROL ÜRÜNLERİ
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OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin; BAY/939-82/31404
sayılı lisansında belirtilen Epçe Köyü (Ada:- , Pafta: L35A22B , Parsel: 83) Develi/KAYSERİ
adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere
ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. Söz konusu belgenin,
ilanen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol
Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA”
adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin
lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5049/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
43171 ada 1 parsel, 43172 ada 1 parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı
değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
5060/1-1

—— • ——

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
Rektörlüğümüz tarafından 04/06/2013 tarihinde yapılan "29 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
Alımı" İhalesinde; 11. Kalem Elektro fizyoloji Cihazı alımını üstlenen, ancak ihale dokümanı ve
sözleşme hükümlerine göre taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle "Nükleer Tek. Ürün. İnş.
Turz. ve Rek. Tic. ve San. A. Ş."ne Rektörlüğümüzün teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03/03/2014 tarihli ve 31775109/10.01/906582 sayılı Makam
Onayı ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 1 (bir) yıl
süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmişti.
Ankara 17. İdare Mahkemesinin Kararı üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun 26. Maddesi gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim
Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2014 tarihli ve 31775109/10.01/2241116 sayılı Makam Oluru ile,
"Nükleer Tek. Ürün. İnş. Turz. ve Rek. Tic. ve San. A. Ş."ne 03.03.2014 tarih ve
31775109/10.01/906582 sayılı onay ile verilen 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı iptal edilmiştir.
İlgililere ilanen duyurulur.
5085/1-1

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:
İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından
17/12/2013 tarihinde 2013/157292 İhale Kayıt No ile yapılan "Çerçeve Anlaşma Kapsamında
Ortopedi Kliniğine Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" ihalesi sonucunda,; 4734 sayılı Kanun'un 17 nci
maddesinin (e) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunma fiilini gerçekleştirdiği
idarece tespit edilen;
İNTEGRAL Sağlık Teknolojileri Limited Şirketi (Adres: Açın Cad No: 29/12
Gaziosmanpaşa-Çankaya/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 260277, Oda Sicil
No: 3/2491, Vergi Dai/No: Cumhuriyet D.V./478 051 2366)'ne;
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 26/03/2014
tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, anılan Kanunun 2 nci ve 3
üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine
katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 4.İdare Mahkemesi'nin 08/05/2014 tarihli ve Esas
No:2014/621 sayılı "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI"
yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 02/06/2014 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.
Duyurulur.
5098/1-1
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Türk Standardları Enstitüsünden:
Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların TSE-HYB markasını
kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih
edilmiştir.
Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu
mamullerin TSE-HYB markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet
hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.
Firma Adı

Firma Adres ve İli
GEVHERNESİBE

ÇİZGİ BİLİŞİM

MAH.SALİH

OTOMASYON-MEHMET

AVGUNPAŞA CAD

CİVELEK

EMEK APT NO.1/2
KOCASİNAN KAYSERİ
HUNAT MAH.YENİÇAY

EMRE İLHAN-GÜVEN

SOKAK DÜNYA İŞ

ELEKTRONİK

MRK.NO 25/A
MELİKGAZİ KAYSERİ
OSMAN KAVUNCU

YAŞAR KÖRKOCA - GTS

MAH. CEM SULTAN

ELEKTRONİK SAHIS

CAD. ESRA APT. NO:4/A
/ MELİKGAZİ KAYSERİ

ÜLKÜ BİLGİSAYAR
YAZILIM EĞT.VE
DAN.HİZ-MURAT ÜLKÜ
ANAYURT PETROL VE
ÜRÜNLERİ İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.

Standard No

Fesih Tarihi

Fesih Sebebi

TS 12498
TS 10956
TS 12540

07.04.2014

Ara Kontrol
Olumsuz

TS 13242
TS 12713
TS 12498
TS 10956

07.04.2014

TS 12134

Ara Kontrol
Olumsuz

TS 12739
TS 13242
TS 12498
TS 12540

07.04.2014

TS 10079

Ara Kontrol
Olumsuz

TS 10956

GEVHERNESİBE
MAH.TEKİN SOKAK

TS 12498

HUKUK PLAZA NO.6/B

TS 10956

07.04.2014

Ara Kontrol
Olumsuz

KOCASİNAN KAYSERİ
MEVLANA MAHALLESİ,
HALEP CADDESİ, NO.51
KAYSERİ

LÜKS YALÇINLAR ÇELİK

ORGANİZE SANAYİ

EŞYA MOBİLYA SAN.VE

BÖLGESİ 8.CADDE

TİC.PAZ.A.Ş.

NO:43 KAYSERİ

TS 11939
TS 12663

Talimata
21.04.2014

TS 12487

21.04.2014

TS 12676

21.04.2014

TS 12487

21.04.2014

aykırılık

Yıllık vize
yaptırmama

ORGANİZE SAN.
AKROPOL END.MAK.İML.

BÖLGESİ 5.CADDE

İNŞ.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ

NO.11 MELİKGAZİ

Yıllık vize
yaptırmama

KAYSERİ
EKİCİ KOLTUK KANEPE
MOBİLYA TEKSTİL
NAKLİYAT GIDA İNŞAAT
VE TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

1.ORGANİZE SANAYİ
BÖL. 8 CAD. NO:67
MELİKGAZİ KAYSERİ

Yıllık vize
yaptırmama
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Firma Adı
KARANFİL TARIM
ÜRÜNLERİ TİC. VE
SAN.A.Ş.
ÜMİT OTO LPG DÖNÜŞÜM
ÜMİT YAŞAR KILIÇKAYA
SEBİLE OTOMOTİV
LASTİK SAN VE TİC LTD
ŞTİ
ALİ HASKÖSE -ORTA
ANADOLU MOTOR
YENİLEME
ARASLAR İNŞ. MAD.
TEKS. PETROL ÜRÜN.
SAN. VE TİC.A.Ş.

RESMÎ GAZETE
Firma Adres ve İli

SİVAS KARAYOLU 20
KM. GÖMEÇ/KAYSERİ
AŞIK SEYRANİ MH.1.CD.
SANAYİ SİTESİ NO:32
38400 DEVELİ KAYSERİ
ORG SAN BÖLGESİ
6.CADDE NO.9
MELİKGAZİ/KAYSERİ
YENİ SANAYİ SİTESİ
GAZALİ CAD. 38. SOK.
NO. 3 KAYSERİ
CUMHURİYET CAD.
NO.198
DEVELİ/KAYSERİ

Sayfa : 83

Standard No

Fesih Tarihi

Fesih Sebebi

TS 11939

29.04.2014

Firma
isteğiyle

TS 12664-1

20.05.2014

Firma
isteğiyle

TS 12047

20.05.2014

Firma
isteğiyle

TS 11954

06.06.2014

Firma
isteğiyle

TS 11939

06.06.2014

Firma
isteğiyle

—— • ——

5067/1-1

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Körfez Eğitim ve Bilim Vakfı (KEBVAK).
VAKFEDENLER: Nihat ERGÜN, İbrahim KARAOSMANOĞLU, Ömer POLAT, Macit
HALDIZ, İsmail KARAOSMANOĞLU, Güngör ÇEPNİ, Halit ÇOKAN.
VAKFIN İKAMETGÂHI: KOCAELİ.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Kocaeli 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/04/2014 tarih, E:2013/743, K:2014/234
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Hızla değişen ve dönüşen dünyada, milleti ile bütünleşmiş bir devlet
anlayışı içinde, adalet, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu köklü bir medeniyet mirasına sahip
büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek gayesiyle; millet olmanın gereği olan manevi ve
milli değerlerimize bağlı, insana ve doğaya saygılı; fikren, bedenen ve kültürel yönden sağlıklı,
medeniyet şuurumuza sahip, fikri ve vicdanı hür, ilim ve irfan sahibi; çağın gereklerini iyi
okuyabilen, toplumumuza ve insanlığa değer katan, demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş,
özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine
manevi ve maddi katkıda bulunmak suretiyle ülkemize ve insanlığa faydalı olmak; demokrasinin,
temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi için çaba sarf etmek; ülke ve dünya sorunlarını yakından
takip ederek gerekli fikri ve toplumsal çalışmalar yapmak; bu çerçevede tüm ülke çapında; eğitim
ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik çalışmalara
katkıda bulunmak ve bu konularda manevi, maddi, her türlü desteği ve girişimi
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL nakit.
YÖNETİM KURULU: Nihat ERGÜN, İbrahim KARAOSMANOĞLU, Ömer POLAT,
Macit HALDIZ, İsmail KARAOSMANOĞLU, Güngör ÇEPNİ, Halit ÇOKAN.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta
kalan mal varlığı mütevelli heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
5074/1-1

—————

Kayseri’de kurulmuş olan Baldöktü Sosyal Hizmetler ve Kültür Vakfı, Kayseri 4. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 12.04.2014 tarihinde kesinleşen, 21.05.2013 tarihli ve E: 2011/178,
K:2013/149 sayılı kararı ile dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.
5073/1-1
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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.
5099/1-1
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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.
5100/1-1
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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.
5101/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2014-90
Karar Tarihi ve No

Toplantı Yeri : SAMSUN

: 22.05.2014-1826

Amasya İli, Merkez, İlgazi Köyü’nde Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen 390,
391, 392, parselde yer alan Tümülüs ve İlgazi köyü sınırları içerisinde (kadastral alan dışında)
tespit edilen Tümülüs ve Nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik
Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.03.2014 tarih ve 780 sayılı yazısı, tescil
talebine ilişkin kurum görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.04.2014 tarih
ve 64200 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.03.2014 tarih ve 002525 sayılı,
Amasya Valiliği İl Özel İdaresi’nin 14.04.2014 tarih ve 003022 sayılı, yazıları, Samsun Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.05.2014 tarih ve 176 sayılı İnceleme
değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Amasya İli, Merkez, İlgazi Köyü’nde, Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen 390,
391, 392, parselde yer alan Tümülüs ve İlgazi köyü sınırları içerisinde (kadastral alan dışında)
tespit edilen Tümülüs ve Nekropol alanının ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları
işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece
arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I. derece arkeolojik sit
alanının koruma amaçlı planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma
Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2014-90
Karar Tarihi ve No

Toplantı Yeri : SAMSUN

: 22.05.2014-1823

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Gümüştepe Köyü, Kargayaka Mevkii’nde, özel mülkiyete ait
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 595, 596 parsellerde yer alan Roma Dönemi
Nekropol alanının I.Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik Amasya Valiliği İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğünün 10.03.2014 tarih ve 665 sayılı yazısı, tescil talebine ilişkin kurum
görüşlerinin alındığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20.03.2014 tarih ve 48866 sayılı,
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.03.2014 tarih ve 002526 sayılı, Amasya
Valiliği İl Özel İdaresi’nin 17.04.2014 tarih ve 3236 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7.
Bölge Müdürlüğü’nün 06.05.2014 tarih ve 726 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.05.2014 tarih ve 173 sayılı İnceleme
değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Amasya İli, Merzifon İlçesi, Gümüştepe Köyü, Kargayaka Mevkii’nde, özel mülkiyete
ait Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca tespit edilen 595, 596 parsellerde yer alan Roma Dönemi
Nekropol alanının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve
5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında, I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tesciline, Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı
ilke kararının I. Maddesinde belirtilen; I.derece arkeolojik sit alanının koruma amaçlı planı
yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar
verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet
Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Garanti Belgesi Yönetmeliği
— Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
— Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
— 6831 Sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü Maddelerinin Uygulanmasına
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sıra No: 365)

1

2
12
32
35

36

YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 Tarihli ve 2913 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 11/6/2014 Tarihli ve 2952 Sayılı Kararı
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NOT: 12/6/2014 tarihli ve 29028 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Bakanlığa
Vekâlet Etme İşlemi ile İzmir Üniversitesine Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr

