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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6408
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Denizli I-Denizli

IV TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden
taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı
kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığının 8/5/2014 tarihli ve 721 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamu-
laştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                               A. BABACAN                                B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                 A. İSLAM                                     Ö. ÇELİK                                          F. IŞIK
                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                    İ. GÜLLÜCE                                     T. YILDIZ                                      N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                 F. IŞIK
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Haziran 2014
CUMA

Sayı : 29036
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Karar Sayısı : 2014/6431
İzmir İlinde tesis edilecek Tire Rüzgâr Elektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede

bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil
edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 25/4/2014
tarihli ve 12756 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6432

İzmir İli, Buca İlçesi, Seyhan (tapuda Kızılçullu) Mahallesinde bulunan ve 6/6/2013

tarihli ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde

kalan mülkiyeti Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor

Genel Müdürlüğüne olan tahsisinin kaldırılarak, tapu kütüğünde yer alan şerh, beyan ve be-

lirtmelere uyulmak kaydıyla, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Hakkında Kanun amaçlarında değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis

edilmesi; Maliye Bakanlığının 28/4/2014 tarihli ve 12947 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun

3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                        F. IŞIK

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6434

Ankara İlinde kurulacak Kalecik Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede

bulunduğu yer ile ada ve parsel numarası gösterilen taşınmazın tapuda Hazine adına tescil

edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 21/5/2014

tarihli ve 14995 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                        F. IŞIK

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6448
İzmir İlinde tesis edilecek Kirazlı Rüzgâr Elektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede

bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına
tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın
25/4/2014 tarihli ve 12749 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        19 Haziran 2014

       69471265-305-4916

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Haziran 2014 tarihinden itibaren Kosova ve

Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun

dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              19 Haziran 2014

     68244839-140.03-152-325

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4916 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Haziran 2014 tarihinden itibaren Kosova ve

Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun

dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE 

ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Genel Müdürlüğü hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına ilk defa atanacaklarda aranacak şartlar

ile yapılacak giriş sınavlarının şekli ve uygulanması ve Sınav Komisyonuna ilişkin usul ve

esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlüğün hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atana-

cakları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Başkanlık: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kay-

nakları Daire Başkanlığını,

ç) Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

e) Giriş Sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere,

KPSS (B) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında

yapılan yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

f) 1.Hukuk Müşaviri: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

1. Hukuk Müşavirini,

g) Hukuk Müşavirliği: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliğini,

ğ) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

ı) Sınav Komisyonu: Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav Komisyonunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 4 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Mü-
dür Yardımcısının başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Ge-
nel Müdürlükte daire başkanı, hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından
Genel Müdürce belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca Genel
Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin her-
hangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre
Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan
üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte
belirtmek zorundadır.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit
edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iş-
lemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

Giriş sınavı

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlüğe ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına Giriş Sı-
navı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun
görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak
iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

(2) Sınav Komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya da klasik
veya test usulünde yapılabilir. Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük
ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri,
KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda iste-
necek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi, atama
yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri ve gerekli görülen diğer hususlar sınav
tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı ile Genel Mü-
dürlük internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
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b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-
miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş

Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen

adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük in-

ternet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında

tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

c) Özgeçmiş.

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.

d) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mü-

dürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de

onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda

belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir.

Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen baş-

vurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Başkanlıkça yerine

getirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Başkanlıkça, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular

incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan her-

hangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek

puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının beş katını geçme-

mek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla

aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlük

internet sitesinden sınavdan on gün önce duyurulur. Kendilerine ayrıca yazılı bir çağrı yapıl-

maz.

(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde Giriş Sınavına

katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde sahiplerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 11 – (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, genel kültür,

genel yetenek ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konulardan yüzde otuz, mesleki

alan bilgisiyle ilgili konulardan ise yüzde yetmiş oranında sorulur.
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(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.
(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-

yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınava çağrı
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde yüz tam puan üzerinden en az yetmiş

puan alan adaylar arasındaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3
puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro
sayısının en fazla beş katı kadar adayın isimleri (sıralamalarda son sıradaki adaylara eşit puan
alan adaylar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde
ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla

ilgili konular,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(2) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan,

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların

aritmetik ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notunu esas ala-
rak başarılı olanların listesini belirler. Ayrıca, Giriş Sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının
en fazla yarısına kadar yedek liste tespit edilebilir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken,
adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı pua-
nının da eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav Komis-
yonunun belirlediği başarı listesi Başkanlığa gönderilir.

(2) Başarı listesi Genel Müdürlük ilan panosunda ve Genel Müdürlük internet sayfa-
sında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(3) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı ola-
rak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş
günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bil-
dirilir.

(4) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından
daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar
için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
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Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlıkça
saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan Giriş

Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyan.
d) Mal bildirimi.
Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanma
MADDE 18 – (1) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde

hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanırlar.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.
(4) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanların yerine, sınav sonuçlarının ilan

edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası
dikkate alınarak atama yapılabilir.

Bildirim
MADDE 19 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE

ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, atıkların alternatif hammadde olarak kullanılması,

atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari
şartlara ilişkin teknik, idari ve uyulması gereken genel kurallar ile atıktan türetilmiş yakıt kul-
lanımı ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılacak atıklara ilişkin esasları belir-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-4 atık listesinde ilgili sütunda yer alan;
a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve

idari gereksinimlerini,
b) Atıktan türetilmiş yakıt kullanım şartlarını,
c) Atıkların beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanım şartlarını,
ç) Atıkların alternatif hammadde olarak proseste kullanımına ilişkin şartları,
kapsar.
(2) Biyokütlenin ek yakıt olarak beraber yakma tesislerinde kullanılması bu Tebliğ kap-

samı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 13 üncü madde-

sine,
b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine,
c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine,
ç) 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına

İlişkin Yönetmeliğe,
d) 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tehlikeli Maddeler

İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alternatif hammadde: Bir tesisin faaliyeti neticesinde oluşan, mineral özellikleri do-

layısıyla çimento fabrikaları gibi tesislerde hammaddeye katkı olarak kullanılabilir özellikteki
atığı,

b) Atıktan türetilmiş yakıt (ATY): Ek-3’te verilen özelliklere uygun, maddesel geri dö-
nüşümü ekonomik olmayan ambalaj atıkları, belediye atıkları ve sanayiden kaynaklanan atık-
lardan üretilen yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanılabilen atıktan türetilmiş yakıtı,
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c) Atıktan türetilmiş yakıt bilgi formu (ATYBF): ATY’nin fiziksel ve kimyasal özel-
liklerini, saklama, depolama gibi koşullarını gösteren bilgi formunu,

ç) ATY üreticisi: Ek-1’de verilen özelliklere uygun atıklardan üretilen yakma veya be-
raber yakma tesislerinde kullanılabilen atıktan türetilmiş yakıtı hazırlayan gerçek ve/veya tüzel
kişiyi,

d) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bi-
leşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri
yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

e) Atık yağ: Orijinal kullanım amacına uygun olmayan kullanılmış motor yağı, şanzı-
man yağı, yağlama yağları, türbin yağı ya da hidrolik yağlar gibi sentetik yağlayıcılar, sanayi
yağları ya da madeni yağları,

f) AYİY: Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği,
g) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ğ) Belediye atıkları: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık lis-

tesinin 20 nci bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden
kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atık-
ları,

h) Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları
alternatif veya ek yakıt olarak kullanan veya atığı termal olarak bertaraf eden, atık kabul ünitesi,
geçici depolama birimi, ön işlem ünitesi, atık besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan, baca
gazı arıtım üniteleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama ve atıksuların arıtılması
için tesis içinde yer alan üniteler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını kay-
detmek, izlemek için kullanılan ölçüm cihazları ve sistemler de dahil olmak üzere, beraber
yakma tesisinde yer alan bütün üniteleri kapsayan her türlü tesisi (ancak beraber yakma işlemi
ürün veya enerji üretimi değil de atıkların termal olarak bertarafını hedefliyorsa yakma tesisi
olarak kabul edilir),

ı) Biyokütle: Ahşap koruyucuları tatbik edilmiş veya kaplama işlemine bağlı olarak ha-
lojenli organik birleşikler ihtiva eden ve bu tür atıkları içeren özellikle inşaat ve yıkımdan kay-
naklanan ahşap atıklar hariç olmak üzere, ihtiva ettiği enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kul-
lanılabilen tarım veya ormancılıktan sağlanan bitkisel bir maddenin kendisini, tamamı ya da
bir kısmından elde edilen tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıkları, gıda işleme sanayiinden
kaynaklanan bitkisel atıkları, ham kağıt hamuru üretiminden kaynaklanan bitkisel atıkları, şişe
mantarını ve ahşap atıklarını,

i) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

j) ÇKAGİLHY: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yö-
netmeliği,

k) Ek yakıt: Ek-4 listesinin ilgili sütununda yer alan, beraber yakma tesislerine ATY
dışında alternatif yakıt olarak ayrı kabul edebilecek atıkları,

l) Entegre tesis: Aynı adreste, aynı firmaya ait birden fazla tesisin işletildiği faaliyetleri,
m) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
n) Kullanıcı: ATY ve/veya atıkları ek yakıt olarak kullanan çimento fabrikaları, termik

santraller, kireç üretim fırınları, demir çelik ve benzeri beraber yakma, yakma ve atıktan enerji
üretim tesislerini,
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o) Kurumsal akademik rapor: Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını
ve prosesini gösteren, akademik olarak değerlendirilmesi yapılan ve üniversitelerin ilgili bö-
lümlerince hazırlanan bölüm, dekanlık veya rektörlük tarafından onaylanmış teknik raporu,

ö) OSB: Organize sanayi bölgelerini,
p) Otomatik besleme sistemi: Otomasyon sistemi ile kontrollü olarak termal prosese

belirlenen miktarlarda ATY ve/veya ek yakıt beslemesini sağlayan düzenli atık besleme siste-
mini,

r) SKHKKY: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kay-
naklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğini,

s) TAKY: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atık-
ların Kontrolü Yönetmeliğini,

ş) Taşıyıcı: Yurt içi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölü-
münü gerçekleştiren atık taşıma lisansı olan ya da atık taşıma lisansından muaf olan gerçek
ve/veya tüzel kişileri,

t) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak,
üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, TAKY Ek-9’da yer
alan formları,

u) Yakma tesisi: AYİY’de belirtilen tanıma uygun veya anma ısıl gücünün %40’tan faz-
lasını atıktan elde eden tesisleri,

ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) ATY üretimi, ve kullanımı ile ek yakıt ve/veya alternatif hammadde

kullanımında insan sağlığına ve çevreye risk oluşturmayacak şekilde gerekli tedbirler alınır.
(2) ATY ve ek yakıtın muhtevasındaki enerji ve mineral miktarı, yakıtın termal prosese

optimum beslenme işlemine imkân verecek şekilde olur.
(3) ATY, ek yakıt ve alternatif hammaddenin fiziksel biçimi, güvenli ve uygun bir şe-

kilde taşıma ve stoklamaya uygun olması zorunludur.
(4) ATY ve ek yakıtın fiziksel biçimi besleme sistemine uygun boyutta olması zorun-

ludur.
(5) Çimento fabrikaları, termik santraller ve demir çelik fabrikaları haricinde, ATY ve

ek yakıt kullanacak diğer tesisler, çevre izin ve lisans sürecine başlamadan önce proses ve gaz
arıtım sistemlerinin uygunluğu için Bakanlıktan görüş alırlar.

(6) ATY ve ek yakıt kullanan tesisler, AYİY hükümleri ile bu Tebliğin altıncı bölümünde
verilen teknik usullere uymak zorundadır.

(7) Beraber yakma tesislerinde, atık yağ, sıvı yakıt atıkları, ömrünü tamamlamış las-
tikler, kurutulmuş arıtma çamurları ve alternatif hammaddeler hariç olmak üzere, atık besleme
miktarının bir takvim yılı içerisinde 5000 ton/yıl ve üzerinde olması durumunda ATY kullanıl-
ması zorunludur.

(8) ATY hazırlama tesisleri ve kullanıcıları ile ek yakıt kullanıcıları, Çevre Lisansı al-
mak zorundadır.

(9) Alternatif hammadde kullanacak tesisler çevre lisansından muaf olup, Bakanlıkça
kayıt altına alınır.
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(10) ATY hazırlama ve alternatif hammadde kullanacak tesislerde SKHKKY hüküm-
lerine uyulur.

(11) ATY hazırlayan ve kullanan ile ek yakıt ve alternatif hammadde kullanan tesislerde
22 nci maddede görev ve sorumlulukları tanımlanan 21/11/2008 tarih ve 27061 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinde tanımlanan çevre görevlisinin haricinde
tesiste sürekli olarak istihdam edilecek mesul mühendisin bulunması zorunludur.

(12) ATY kullanıcıları ve beraber yakma tesislerinde atık yağ, sıvı yakıt atıkları ve öm-
rünü tamamlamış lastik ve alternatif hammaddeler hariç olmak üzere atık besleme miktarının
bir takvim yılı içerisinde 1500 ton/yıl ve üzerinde olması durumunda otomatik besleme siste-
minin kurulması gerekir. Otomatik besleme sistemi kurması gereken tesis için son bir yıl içe-
risinde fiilen kullandığı ATY ve/veya ek yakıt miktarı dikkate alınır.

(13) ATY hazırlama tesislerine atık kabulü aşamasında yapılan doğrulama testleri doğ-
rultusunda atık kabul edilir. İşlenemeyecek nitelikteki ve Ek-1’deki özelliklere haiz olmayan
atıklar tesise kabul edilmez.

(14) ATY hazırlayan, kullanan, ek yakıt kullanan ve alternatif hammadde kullanacak
olan tesislerin faaliyeti sonucunda oluşacak atıklar ile bakiye atıkları ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında değerlendirilir.

(15) Hâlihazırda kurulu ATY ve ek yakıt yakabilecek tesislerin bu Tebliğ hükümlerine
uygun şekilde ATY veya ek yakıt kullanımları, 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince kapasite artışı olarak de-
ğerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ATY Üretimi ve Kullanımı

ATY hazırlanması ve kullanımına ilişkin genel ilkeler
MADDE 6 – (1) ATY’nin fiziksel ve kimyasal kalitesi, kullanıldığı termal prosesin ve

proses sonucu üretilen malzemenin kalitesini güvence altına alacak gereksinimleri karşılar.
(2) ATY hazırlamasında, tehlike oluşturmayacak şekilde birbirleriyle reaksiyona gir-

meyecek atıkların kullanılması esastır. Bu atıklara ilişkin kılavuzlar Bakanlıkça yayınlanır.
(3) ATY, kullanıcıya, termal prosese ve kullanılan atıkların türüne bağlı olarak Ek-3’te

verilen teknik özelliklere uygun şekilde hazırlanır.
(4) ATY hazırlama tesislerine patlayıcı ve radyoaktif atıkların kabul edilmesine izin ve-

rilmez. Bu tesisler, atıkların türüne göre uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak işletim
ve donatıma sahip olmak zorundadır.

(5) Başka bir mevzuatla yönetimi düzenlenmiş ve geri kazanımına izin verilmeyen atık-
lar, ATY tesislerine kabul edilemez.

(6) ATY hazırlama tesisleri, çevre lisansı başvurusu ve yenileme aşamasında işletme
planlarını hazırlamakla ve Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler. İşletme planında değişiklik ge-
rektiren hallerde işletme planı değişiklikten itibaren bir ay içerisinde revize edilerek Bakanlığa
sunulur.

(7) ATY kullanacak tesislerin, emisyon ölçümlerinde AYİY’de verilen ilgili emisyon
sınır değerlerine uyulur.

(8) ATY hazırlayan tesislerin hazırladıkları ATY tehlikelilik özelliğine bakılmaksızın
sadece belediye atıklarından üretiliyorsa “19 12 10 – Atıktan türetilmiş yakıt” atık kodu ile sı-
nıflandırılır. ATY’nin, belediye atığı ile tehlikeli ve/veya tehlikesiz atığın karıştırılması veya
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sadece tehlikeli ve/veya tehlikesiz atıktan üretilmesi halinde, hazırlanan ATY “19 12 11* –
Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık
malzemeler dahil) (M)” atık kodu ile sınıflandırılır. ATY’nin sevkiyatı sırasında ATYBF kul-
lanılır.

(9) ATY hazırlayan ve kullanan tesisler, hazırlanan ve kullanılan ATY bilgilerini Ba-

kanlığın çevrimiçi kütle-denge sistemine girmekle yükümlüdür.

(10) SKHKKY’de tanımlanan biyokütle ATY hazırlanmasında bu Tebliğ hükümlerine

uygun olarak kullanılabilir.

ATY hazırlama tesisi teknik özellikleri

MADDE 7 – (1) ATY hazırlama tesislerinde;

a) Giriş, depolama ve çalışma kısımları,

b) Yangın söndürme sistemleri,

c) Konveyör ve taşıyıcı bantların/sistemleri, hazne ve kapların temizlenmesi için te-

mizleme sistemleri,

ç) Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban,

d) Nötralizan,

bulunur.

(2) Tesise kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığının tes-

piti maksadıyla tesis girişinde radyasyon ölçüm paneli bulunur.

(3) Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için bunkerler hariç olmak

üzere ünitelerin yer üstüne tesisi zorunludur. Sızıntı suyu kaçağının olabileceği tesis bölgele-

rinde, sızıntı suyunun yer altına sızmaması ve etrafındaki toprağı kirletmemesi için gerekli sız-

dırmazlık tedbirleri alınır.

(4) ATY hazırlama tesislerinin aşağıda sıralanan genel şartları sağlaması zorunludur:

a) Atık türü ve kapasitesine bağlı olmakla beraber bir ATY tesisinin atık işlemede kul-

lanılacak toplam kapalı alanı 1000 m2’den az olamaz. Tesis olarak kullanılacak binanın, tek

katlı ve bina yüksekliğinin en az 5 m olması ve TS EN 206-1’de tanımlanan zararlı kimyasal

ortam çevresel etkisine maruz beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır değerlerde hava

sürükleyici katkılı en az C30/37 yüksek durabiliteli beton kullanılması zorunludur. Binanın ta-

ban yüzeyi en az 25 cm beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Beton üzerinde geçirimsiz mal-

zeme kullanılır.

b) ATY tesisinde, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve

bu Kanun çerçevesinde hazırlanan düzenleyici işlemlere uygun olarak iç ortam hava kalitesini

sağlayacak gerekli tedbirler alınır. Havalandırma sistemi, uçucu bileşikler, yanma sonucu ortaya

çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve ko-

kunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulması esastır.

c) Bağımsız iki kapalı alan arasındaki mesafenin asgari 3 m olması zorunludur. Aynı

kapalı alan içerisinde yer alacak farklı faaliyetleri barındıran ünitelerin, birbiri ile fiziki irtibat

olmayacak şekilde yapılandırılması gerekir. İki faaliyet alanı TS EN 206-1’de tanımlanan za-

rarlı kimyasal ortam çevresel etkisine maruz beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır

değerlerde hava sürükleyici katkılı en az C30/37 yüksek durabiliteli en az 15 cm kalınlık, 5 m

yükseklikte, beton ve tutuşmaz malzemeden yapılmış ara bölme ile ayrılmış olması şartı aranır.
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ç) ATY hazırlama tesisi olarak kullanılacak binanın, yangının dışarıdan binaya girmesini
engelleyici uygun bir havalandırma sistemi ile elektrik kaçağı ve yıldırıma karşı topraklama
sistemine sahip olması zorunludur.

d) Tesis etrafı yetkisi olmayan insanların tesise girişlerinin engellenmesini sağlayacak
şekilde en az 2 m yüksekliğinde çit veya duvarla tamamen çevrilerek izole edilir. Giriş noktası
sadece yetkili personelin denetiminde açık tutulur. Entegre tesislerde ATY hazırlama tesislerinin
kurulması durumunda bu şart aranmaz.

e) ATY tesislerine yakın alanlar kolaylıkla yanabilen bitkilerden arındırılır ve/veya ge-
rekli tedbirler alınır.

f) Tesis alanı, yangın gibi acil durumlarda tesis içi birimlere müdahale için gereken tüm
araçların kolayca erişilebileceği şekilde düzenlenir. Atık işlemede kullanılacak kapalı alanlarda
acil durum araçlarınca kullanılabilecek, birbirinden mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirilmiş
asgari iki giriş kapısı bulunur.

g) Tesis girişi, açık ve kapalı alanlar da dâhil olmak üzere tüm birimlerde işaretlemeler
ve etiketlemeler standartlara uygun olarak yapılır. Ayrıca ilgili yerlere uygulama talimatları ve
uyarı levhaları asılır.

ğ) Elektrik ve mekanik altyapısı, gazların patlama riski, yanıcı sıvıların ve
paslandırıcı/aşındırıcı atıkların bulunması göz önüne alınarak standartlara uygun olarak dü-
zenlenir. Elektrik malzemesinin statik ısınma ve çalışması sonucu çıkardığı ark ortamı nede-
niyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek için elektrik tesisatında alev sızdırmazlık
(patlatmazlık/ex-proof) malzemesi kullanılması zorunludur.

(5) ATY hazırlama tesisleri her yıl Hazine Müsteşarlığınca belirlenen tarife ve talimat
doğrultusunda mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

(6) Entegre atık bertaraf tesisi içinde yer alan ATY hazırlama tesisleri ile Organize Sa-
nayi Bölgelerinde OSB yönetimi tarafından münhasıran veya başka bir tüzel veya gerçek kişilik
ile ortaklaşa kurulan ATY hazırlama tesisleri hariç, ATY hazırlama tesislerinin mülkiyetinin
tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiye ait veya en az 5 yıl süre ile kiralanmış olması ve en az 3
yıl süre ile işletilmesi zorunludur.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer
alan ilgili hükümlere uygun olmak zorundadır.

(8) ATY hazırlama tesisinde oluşan sıvı atıklar hariç olmak üzere yıkama ve benzeri
faaliyetlerden kaynaklanan atık sular ayrı olarak toplanır ve ilgili mevzuatta yer alan sınır de-
ğerleri sağlayacak şekilde arıtılır. Bunkerde faaliyet esnasında oluşan sıvı atıklar ise geri devir
yapılabilir.

(9) ATY hazırlama tesislerinin çalışma kısımlarında; aşağıda sıralanan asgari teknik do-
nanıma sahip olması zorunludur:

a) Tesise gelen atığın üretim öncesi depolanması ve tasnif edilmesi için 11 inci maddede
belirtilen teknik özelliklere sahip kapalı bir stok sahası,

b) Çalışma ortamında kıvılcım tespit cihazı, herhangi bir patlamaya karşı kullanılacak
azot duşlama sistemi veya muadili cihazlar,

c) Hazırlanacak ATY’de kullanılacak atığın özelliğine göre Ek-2’de verilen ekipmanlar.
(10) ATY hazırlama tesisinde aşağıdaki ek hizmet birimlerinin bulunması zorunludur:
a) Kantar ve atık kabul bölümü,
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b) Araç parkı,
c) Kabul edeceği atıkların doğrulama analizini yapabilecek donanıma sahip laboratuvar,
ç) Tekerlek yıkama ünitesi,
d) İdari bina,
e) Atıksu arıtma tesisi.
(11) Atıksu arıtma tesisi bulunmayan ATY hazırlama tesisleri 31/12/2004 tarihli ve

25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uy-
gun olarak atıksu altyapı tesisi bulunan yörelerde kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına
uyulması şartıyla bağlantı iznini alır.

ATY temel özellikleri
MADDE 8 – (1) ATY hazırlama tesisleri Ek-1’de belirtilen özelliklere haiz Ek-4’te

ilgili sütuna karşılık gelen atık kodlarındaki atıkları ATY hazırlanmasında kullanabilirler.
(2) ATY Ek-3’te verilen özelliklere uygun olacak şekilde hazırlanır.
(3) ATY hazırlayan tesislerin hazırladıkları yakıtın özelliklerini gösterir analizleri tesis

bünyesinde kurulu bulunan laboratuvarda veya Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Analiz sonucu doğrultusunda Ek-5’te formatı verilen ATYBF
hazırlamakla yükümlüdür. ATYBF, her menü değişikliğinde veya beslenen atık karakterizas-
yonunda değişiklik olması halinde yenilenir.

Atık kabul kriterleri
MADDE 9 – (1) ATY hazırlama tesislerinde, tesis lisansında belirtilen atıkların hari-

cinde atık kabul edilmez. Dökme halinde gelen atıklar hariç düzgün şekilde ambalajlanmamış,
tehlikeli atıklar için lisanslı araçla taşınmamış ve/veya ilgili mevzuat gereğince UATF düzen-
lenmesi gereken atıklar için form düzenlenmeden gelen atıklar tesise kabul edilemez. ATY ha-
zırlama tesisine atık kabulünden önce atıkların bileşimi ile ilgili bilgi atık üreticisi tarafından
sağlanır.

(2) ATY hazırlama tesisine kabul edilecek atıkların kimyasal içerikleri ve fiziksel özel-
liklerine ilişkin doğrulama testlerinin tesiste bulunacak laboratuvarda yapılması zorunludur.

(3) Atıkların analizinde Ek-1’de yer alan parametrelere uygunluğun yanı sıra aşağıdaki
özellikler belirlenir:

a) Atığın kaynağı ve atık kodu,
b) Atığın net kalori değeri,
c) Kül miktarı,
ç) Su miktarı,
d) Uçucu madde miktarı,
e) pH değeri.
(4) Kabul edilecek atıkların, ATY hazırlama tesisi bünyesindeki veya Bakanlıktan ye-

terlik almış laboratuvarlarca yapılacak analizler ile üçüncü fıkradaki özellikler ve Ek-1’de yer
alan parametrelere uygunluğu belgelenir.

Atığın boşaltma ve yükleme işlemleri
MADDE 10 – (1) Boşaltma ve yükleme alanında zeminde uygun eğimler oluşturulması

bu alandaki yağmur suları ile yükleme ve boşaltma işlemleri sırasındaki dökülmeye karşı alanın
çevresinde sızdırmaz taşıma kanalları ve alanın büyüklüğüne uygun kapasitede sızdırmaz top-
lama çukuru bulunması zorunludur.
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(2) Boşaltma ve yükleme alanı, boşaltma ve yüklemenin güvenli yapılmasına imkân
sağlayacak şekilde donatılır.

(3) Boşaltma ve yükleme alanı, tesis içinde depo alanına kolay erişilebilecek şekilde
planlanır.

Atık stok sahası özellikleri
MADDE 11 – (1) Alanın taban yüzeyi, TS EN 206-1’de tanımlanan zararlı kimyasal

ortam çevresel etkisine maruz beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır değerlerde hava
sürükleyici katkılı en az C30/37 yüksek durabiliteli en az 25 cm beton ve tutuşmaz malzemeden
yapılır. Beton üzerinde geçirimsiz malzeme kullanılır. Dökülmelere karşı önlem alınır. Tabanda
atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayrı toplama mekanizması
geliştirilir. Sadece yangın söndürme sırasında kullanılan suyun kontrollü tahliye edileceği dre-
naj noktalarına izin verilir.

(2) Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmıyor ise, bu tür atıkların depo-
lanmasına olanak sağlayacak tank çiftliği oluşturulur ve güvenlik havuzları ile donatılır. Ku-
rulacak tank çiftlikleri için TS 4943 standardı ile belirlenen esaslara uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanımı

Atıkların ek yakıt olarak kullanımına ilişkin genel ilkeler
MADDE 12 – (1) Beraber yakma tesislerinde, atık yağ, sıvı yakıt atıkları, ömrünü ta-

mamlamış lastikler ve kurutulmuş arıtma çamurları hariç olmak üzere, atık besleme miktarının
bir takvim yılı içerisinde 5000 ton/yılın altında olması durumunda ek yakıt kullanılabilir.

(2) Ek yakıt kullanacak tesisler sadece Ek-4’te ek yakıt sütununa karşılık gelen atıkları
ek yakıt olarak tesislerine kabul edebilirler. Arıtma çamurlarının ek yakıt olarak kullanılabilmesi
için en fazla % 25 nem içerecek şekilde kurutulmuş halde tesise gelmesi ya da tesiste kurutma
ünitesinin bulunması zorunludur.

(3) Ek yakıt kullanacak tesislerin atık kabul kriterleri kabul edecekleri atıkların kimyasal
içerikleri ve fiziksel özelliklerine ilişkin doğrulama testlerinin tesiste bulunacak laboratuvarda
yapılması zorunludur.

(4) Atıkların analizinde aşağıdaki kimyasal içerikleri ve fiziksel özellikleri dikkate alınır:
a) Atığın kaynağı ve atık kodu,
b) Atığın net kalori değeri,
c) Kül miktarı,
ç) Su miktarı,
d) Uçucu madde miktarı,
e) Klor içeriği.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Alternatif Hammadde Kullanımı

Alternatif hammadde kullanımına ilişkin genel ilkeler
MADDE 13 – (1) Alternatif hammadde kullanacak tesisler, Bakanlığa bu Tebliğin

14 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile başvuru yaparak, alternatif hammadde kul-
lanımı için onay almakla ve Bakanlığa kayıt olmakla yükümlüdür.

(2) Alternatif hammadde kullanacak tesisler Ek-4’te belirtilen atık kodları ile tanımlanan
atıkları alternatif hammadde olarak alabilirler.
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(3) Atıklarını alternatif hammadde kullanımı amacıyla Bakanlıktan onay almış tesislere
verecek işletmeler, atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar
bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi programı kulla-
narak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yü-
kümlüdür.

Başvuru işlemlerinde sunulacak bilgi ve belgeler
MADDE 14 – (1) Alternatif hammadde kullanacak tesislerin, başvuru işlemlerinde aşa-

ğıdaki bilgi ve belgeleri sunmaları zorunludur:
a) Alternatif hammaddenin üreticisi olan tesisin iletişim bilgileri, tesise ilişkin proses,

atığın prosesin hangi aşamasından kaynaklandığı, miktarı ve atık kodu.
b) Alternatif hammadde olarak tesise kabul edilecek atıkların fiziksel ve kimyasal özel-

liklerini gösterir analiz raporu.
c) Alternatif hammadde kullanacak tesislerin proseslerine ilişkin bilgileri ve prosesin

alternatif hammadde kullanımına uygun olduğunu gösterir kurumsal akademik rapor.
ç) Alternatif hammaddenin prosesin hangi aşamasında ve ne amaçla kullanılacağı.

ALTINCI BÖLÜM
ATY ve Ek Yakıt Kullanımına Yönelik Teknik Usuller

Deneme yakması
MADDE 15 – (1) Deneme yakması AYİY 8 inci maddesi kriterlerine göre yapılır.
(2) Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını ha-

zırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan deneme
yakması başlatılamaz.

Güvenirlik aralığı değeri
MADDE 16 – (1) Beraber yakma tesislerinde hava kirleticilerine ilişkin ölçümler AYİY

Ek-3’e uygun olarak yürütülür. AYİY Ek-3 bölümünde yer alan ölçüm tekniklerine ilişkin pa-
rametreler bazında % 95 güven aralığı değerleri ayrı ayrı belirlenmiş olup, sürekli bazda ölçüm
yapan cihazların TS EN 15267-3 ve TS EN 14181 standardına uygun olması gerekmektedir.

(2) Sonuçların doğrulanması sırasında kullanılacak güvenirlik aralığı değerlerinin he-
saplama yöntemi aşağıdaki gibidir:

a) DD: Düzeltilmiş değer (mg/Nm3).
b) BD: Bacada ölçülen değer (mg/Nm3).
c) GA: AYİY Ek-3 Güvenirlik Aralığı Değeri.
ç) DD = BD – (BD * GA/100).
(3) Düzeltilmiş değer AYİY Ek-2’de verilen sınır değerin altında ise ölçülen değer uy-

gun, sınır değerin üzerinde ise ölçülen değer uygunsuz olarak nitelendirilir. Elde edilen sonuçlar
AYİY kapsamında değerlendirilir.

Muafiyet koşulları
MADDE 17 – (1) Sürekli ölçüm muafiyeti; yakma veya beraber yakma tesisinde, işle-

tici HCl, HF ve SO2 maddelerinin emisyonlarının belirtilen emisyon limit değerlerinden hiçbir
şart altında daha yüksek olmayacağını kanıtlaması halinde, Bakanlıkça, sürekli ölçüm yerine
AYİY 15 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen şekilde periyodik ölçümlere müsaade edilir.
Sürekli ölçüm muafiyeti almak için 3 ay süre ile bacada sürekli ölçüm yapılması ve sonuçların
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Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Sürekli ölçümler sırasında temin edilebildiği sürece atık-
ların ek yakıt olarak kullanılmaları esastır. Ancak atıkların sürenin tamamında daha önce li-
sanslandırılan oranda temin edilmesinin zorluğu dikkate alınmakla birlikte asgari 2 tam gün
boyunca lisanslandırılan oranda atık beslemesi yapılması gerekmektedir. Rapor içerisinde, öl-
çüm süresi boyunca atıkların besleme tarihleri ile yarım saatlik ortalama değerler halinde bu-
lunmalıdır. Ölçüm sonuçları ham, %10 O2’ye göre düzeltilmiş ve standartlaştırılmış olarak
AYİY EK-3’de belirtilen güven aralığı değerleri çıkartılmış halde ayrı ayrı verilmelidir.

(2) Sınır değer Muafiyetleri;
a) AYİY Ek-2’de herhangi bir sınır değer belirlenmemiş parametreler için SKHKKY’de

belirtilen ilgili sınır değerler uygulanacaktır.
b) Beraber yakma tesislerinde SO2 ve TOK emisyon konsantrasyonlarının belirlenen

sınır değerleri aşmasının, atık yakmadan değil de kullanılan yakıttan kaynaklandığı emisyon
ölçümleri ile belgelenir ise Bakanlıkça tesis bazında muafiyet getirilir. Bu durumda, emisyon-
ların karşılaştırılması maksadıyla yakıt ve yakıt+atık besleme durumları için ayrı ayrı emisyon
ölçümü yapılır. Ölçümler, atıklar kullanılırken ve kullanılmazken yarımşar saatlik ortalamaları
temsil edecek şekilde toplam 8’er saat boyunca yapılmalıdır. Atıklar, 8 saati tamamlayacak şe-
kilde farklı günlerde de kullanılabilir. Atıklar kullanılırken ve kullanılmazken tespit edilen
emisyon değerlerinin, ATY veya ek yakıt kullanımından kaynaklı olarak;

1) Arttığı tespit edilirse, atık kullanılmazken tespit edilen değer + AYİY’de ilgili para-
metre için belirtilen sınır değerin toplamı sınır değer olarak uygulanır,

2) Artmadığı tespit edilirse, SKHKKY’de belirlenen sınır değerler uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Acil Durum ve Güvenlik Önlemleri

Yangın teşhisi/algılanması ve söndürme

MADDE 18 – (1) Otomatik yangın teşhis ve söndürme sistemlerinin yanında, taşınabilir
yangın söndürücülerin de mevcut olması ve periyodik bakımlarının yapılarak her zaman kul-
lanıma hazır bulundurulması zorunludur.

(2) İnşaat ve işletme esnasında yangın teşhis ve söndürme sistemlerinin yetkili bir ku-
rum tarafından uygunluğunun düzenli bir şekilde kontrol edildiğine dair belgeler Bakanlığa
ibraz edilecek şekilde saklanır.

(3) Tesisler acil durum yönetim planlarını hazırlayarak, işletme planları ile birlikte Ba-
kanlığa sunacaktır.

(4) ATY hazırlama tesislerinde, yangın teşhisi ve algılanması durumunda bölümler arası
kapıların otomatik olarak kapanacağı ve yangının sıçramasının önleneceği şekilde kapıların ve
pencerelerin kendiliğinden kapanacağı sistemin kurulması esastır.

Yangın söndürme sırasında kullanılan suyun ve dökülmüş atığın toplanması

MADDE 19 – (1) Depolanan/stoklanan atığın depolanma şekline, ambalajının tipine
ve depolanan/stoklanan atık miktarına bağlı olarak yangın söndürücülerin bulundurulması ve
toprak, yeraltı suyu ve yüzeysel suyun kirlenmesini önlemek için ayrı bir toplama sisteminin
kurulması zorunludur. Birbiriyle reaksiyona girebilecek atıklar için yangın söndürücüler ve
dökülmüş atıklara ait toplama sistemleri ayrı tutulur. Toplama sistemi en büyük depo alanına
göre boyutlandırılır.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             20 Haziran 2014 – Sayı : 29036



(2) Tesiste dökülen atıkları absorbe etmek üzere kullanılacak maddeler/malzemeler ye-
terli miktarlarda bulundurulur. Dökülmüş atıkların uzaklaştırılmasına ilişkin talimatnameler
depolama alanına asılır. Bu talimatnameler, aşağıdaki bilgileri kapsar:

a) Döküntüyü temizlemekle sorumlu kişiler ile her bir durum için alınacak emniyet ted-
birleri,

b) Dökülen atığın yayılmasını engelleyecek absorbanlara ilişkin bilgiler ile kullanım
şekli,

c) Depo bölümünün havalandırma sıklığı,
ç) Dökülen atık ve kullanılan absorbanların uzaklaştırılma yöntemleri.
(3) Atığın tesis içerisinde toprak kirliliği oluşturması durumunda 8/6/2010 tarihli ve

27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılır.

Toplu koruma, hijyen, ilk yardım ve kişisel koruma
MADDE 20 – (1) Tesisin yükleme, boşaltma, çalışma alanlarındaki çalışanların sağlık

ve güvenliklerinin öncelikle toplu koruma önlemleriyle korunması esastır.
(2) Tesiste çalışanların toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasıyla önlenemeyen risk-

lerden korunması maksadıyla en az aşağıdaki uygun kişisel koruyucu donanımlara sahip ol-
maları ve bunları doğru şekilde kullanmaları sağlanır:

a) Solunum sistemi koruyucuları,
b) Göz ve yüz koruyucuları,
c) El ve kol koruyucuları,
ç) Ayak ve bacak koruyucuları,
d) Vücut koruyucuları, gövde ve karın bölgesi koruyucular.
(3) Tesiste çalışanların kişisel korunma aletlerini ve kirli giysilerini bırakabilecekleri,

ellerini yıkayabilecekleri ve duş alabilecekleri bir oda tahsis edilir.
(4) Tesiste içerisinde her bir birimde göz duşu ve lavabo bulundurulur. Tesis alanına

mümkün olduğu kadar yakın bir ilk yardım birimi kurulur.
(5) Acil durum planlarının hazırlanması zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Lisans ve Tesisin İşletilmesi ile İlgili Hükümler

Çevre izin ve lisansı
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölümünde yer alan asgari teknik

donanıma sahip tesisler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yö-
netmelik kapsamında çevre lisansı almak zorundadır.

(2) Entegre tesislerde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında entegre lisans almak zorundadır.

Mesul mühendisin görev ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) ATY hazırlayan ve kullanan, ek yakıt ve alternatif hammadde kulla-

nan tesislerin işletmesinde çalışan mesul mühendis;
a) Tesise, çevre lisansında kodları belirtilen atıkların haricinde atık kabul edilmemesini

sağlamak/sağlattırmakla,
b) İlgili mevzuat gereği lisanslı araçla taşınması gereken atıkları, taşıma lisansı olmayan

araçlarla sevkiyatında tesise kabul edilmemesini sağlamak/sağlattırmakla,
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c) Tesise gelen atıkların analizini yapmak/yaptırmakla,
ç) İşletme esnasında çalışan personelin baret, kulaklık, toz maskesi gibi koruyucu mal-

zeme kullanmasını sağlamakla,
d) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini

sağlamak/sağlattırmakla,
e) Bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişlerin önlenmesini sağla-

mak/sağlattırmakla,
f) Yangın söndürme araçlarının düzenli olarak kontrolünün yapılması, dolu ve boş ola-

rak ayrı depolanmasını, kolaylıkla görülebilecek yerlere konulmasını, bulunduğu yerlerin levha
ile işaretlenmesini ve tüplerin yerini gösteren krokinin tesis giriş ve çıkışlarında kolay görüne-
bilecek yerlere asılmasını sağlamak gibi işleri yapmak/yaptırmakla,

g) Tesiste Güvenlik Talimatnamesi, itfaiye, sağlık kuruluşu, ambulans gibi acil yardım
kuruluşlarına ait bilgilerin herkesin görebileceği yerlere asılması, acil eylem planının hazırla-
narak, il müdürlüğüne sunulmasını sağlamakla,

ğ) Tesise radyoaktif, gaz, patlayıcı madde ve bulaşıcı hastalık riski olan materyallerin
kabul edilmemesini sağlamak/sağlatmakla,

h) Tesise giren ve tesisten çıkan atıkların kodlarına göre envanterini tutmak ve esasları
Bakanlıkça belirlenen aylık faaliyet bilgilerini Bakanlığa veya Bakanlığın yetkilendirdiği ku-
rumlara raporlamakla,

ı) Herhangi bir kaza durumunda oluşacak kirlilikle ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat
doğrultusunda çevre görevlisi ile birlikte yürütmekle,

yükümlüdür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim
MADDE 23 – (1) Çalışanların, periyodik olarak atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği

ve koruma yöntemleri konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun kişi, kurum ve kuruluş-
lardan eğitim almaları sağlanır.

İdari yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde belirtilen şartlara uyulmaması halinde, 2872 sayılı Çevre

Kanununun 15 ve 20 nci maddelerindeki yaptırımlar uygulanır.
Kurulu tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yakma veya be-

raber yakma tesislerine ön işlem yapan ve/veya ATY hazırlayan ve bu faaliyet için geçici faa-
liyet belgesi ya da çevre lisansı almış mevcut tesisler, bu Tebliğ ile belirlenen koşullara bir yıl
içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür.

Çevre lisansı bulunmayan tesisler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yakma veya be-

raber yakma tesislerine ön işlem yapan ve/veya ATY hazırlayan ve bu faaliyet için lisans al-
mamış tesislerin üç ay içerisinde lisans müracaatı yapması zorunludur.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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20/06/2014        CUMA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Haziran 2014 

CUMA 
Sayı : 29036 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2013/26873 
SUÇ : Mühür Bozma 
SUÇ T. : 18/05/2009 
SANIK : Ufuk ÖZDEMİR: (Tahsin, Günay Nire oğlu 1974 doğumlu) Sarıçam Mah. 

38. Sokak No: 22 Yüreğir/Adana adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 11/03/2011 gün ve 2010/432 E. 2011/227 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 29/11/2013 gün ve 11/2013/12655 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilan olunur 5305/1-1 

————— 
ESAS NO : 2013/8107 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
SUÇ T. : 2006, 2007 
SANIK : Ferhat KÜPELİ: (Erol, Nazike oğlu 1982 doğumlu) Altınova Menderes 

Mah. Gümüş Sokak No: 18 Altınova/Antalya adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 10/11/2010 gün ve 2009/1638 E. 2010/640 K. sayılı hükmün katılan vekili 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 01/04/2013 gün ve 11/2011/227853 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 5306/1-1 

————— 
ESAS NO : 2013/11796 
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 
SUÇ T. : 22/09/2009 
SANIK : Salih AYVAZOĞLU: (Celal Şahin, Fatma oğlu 1970 doğumlu) Ardıçlı 

Mah. 727 Sokak No: 14 İç Kapı No: 4 Esenyurt/İstanbul adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Büyükçekmece 1. Asliye Ceza 

Mahkemesinden verilen 25/04/2011 gün ve 2009/2016 E. 2011/595 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 07/05/2013 gün ve 11/2011/370754 sayılı 
tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 5237/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

800.000 KG DÖKME ÇİNKO BİLEŞİKLİ KATIK İHTİVA ETMEYEN 

SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI VE 500.000 KG DÖKME SAE 40 

DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/68142 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4199 - Faks: 311 53 05 

c) Web Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

     adı ve miktarı : 800.000 kg dökme çinko bileşikli katık ihtiva etmeyen 

SAE 40 dizel motor yağı ve 500.000 kg dökme SAE 40 

dizel motor yağı 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Başkanlığına 15/07/2014 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup Ankara'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV 

Dahil 200.-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. 5302/1-1 

—— • —— 

AKŞEHİR İLÇESİNDEKİ İŞHANI BİNASININ GÜÇLENDİRME İLE TADİLATI VE 

ONARIMI İŞİ PROJELERİ, HESAP RAPORLARI VE İHALE (PİD) DOSYASI 

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Konya İli Akşehir İlçesindeki İşhanı Binasının 

güçlendirme ile tadilatı ve onarımı işi projeleri, hesap raporları ve ihale dosyasının (PİD) 

hazırlanması işi 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat: 16.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine 

vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 

İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Konya Şube Başkanlığından 

(Başaralı Cad. Şükran Mah. Altunbay Sok. THK Pasajı Kat: 2 No: 102 Meram/KONYA) veya 

THK Akşehir Şube Başkanlığından (Selçuk Mah. 24 Ağustos Bulvarı THK İşhanı No: 26 

Akşehir/KONYA) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 52 - 303 73 55  

 THK Konya Şube Başkanlığı (0 332) 350 83 61 

 THK Akşehir Şube Başkanlığı (0 332) 813 64 81 5315/1-1 
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TOSYA İLÇESİNDEKİ ŞUBE BİNASININ GÜÇLENDİRME İLE TADİLATI VE 

ONARIMI İŞİ PROJELERİ, HESAP RAPORLARI VE İHALE (PİD) DOSYASI 

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Kastamonu İli Tosya İlçesindeki Şube Binasının 

güçlendirme ile tadilatı ve onarımı işi projeleri, hesap raporları ve ihale dosyasının (PİD) 

hazırlanması işi 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine 

vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 

İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Kastamonu Şube Başkanlığından 

(Topçuoğlu Mah. İzberi Sok. No: 7/1 KASTAMONU) veya THK Tosya Şube Başkanlığından 

(Cumhuriyet Meydanı Küçük Sok. No: 2/A Tosya/KASTAMONU) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 52 - 303 73 55  

 THK Kastamonu Şube Başkanlığı (0 366) 214 10 38 

 THK Tosya Şube Başkanlığı (0 366) 313 16 43 5316/1-1 

————— 

GÖNEN İLÇESİNDEKİ ŞUBE BİNASININ GÜÇLENDİRME İLE TADİLATI VE 

ONARIMI İŞİ PROJELERİ, HESAP RAPORLARI VE İHALE (PİD) DOSYASI 

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Balıkesir İli Gönen İlçesindeki Şube Binasının 

güçlendirme ile tadilatı ve onarımı işi projeleri, hesap raporları ve ihale dosyasının (PİD) 

hazırlanması işi 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat: 15.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine 

vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 

İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden, THK Balıkesir Şube Başkanlığından (Eski 

Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Iştınlı Sok. Yalçın Apt. No: 13/B Kat: 3 BALIKESİR) veya 

THK Gönen Şube Başkanlığından (Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No: 38 

Gönen/BALIKESİR) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 48 18 - 303 73 52 - 303 73 55  

 THK Balıkesir Şube Başkanlığı (0 266) 241 11 36 

 THK Gönen Şube Başkanlığı (0 266) 762 23 88 5317/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2014 – Sayı : 29036 

 

2000 TON DÖKME SÖNMÜŞ TOZ KİRECİN NAKLİYE DAHİL SATIN ALINMASI VE 

KİREÇ BUNKERLERİNE BOŞALTILMASI İŞİDİR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2000 ton dökme sönmüş toz 

kirecin nakliye dahil satın alınması ve kireç bunkerlerine boşaltılması işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/68332 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : mehmet.ornek@euas.gov.tr; ttermiks@hotmail.com  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2000 ton kireç alımı - Mal Alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : Partiler halinde teslimat yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 08.07.2014, saat 15.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

Kütahya adresinde görülebilir ve şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont karşılığı aynı 

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

zorunludur. Doküman bedeli 50,00-TL’dir. 

6 - Teklifler 08.07.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

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

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

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

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

aynen geçerlidir. 

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

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

yapılacaktır. 

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

 5323/1-1 
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ÇİM BİÇME MAKİNESİ, MOTORLU TIRPAN MAKİNESİ VE ÇAPA MAKİNESİ 

(EL TRAKTÖRÜ) ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarım, Park ve Bahçeler Dairesi 

Başkanlığı Yeşil Alan Bakım Şube Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla;  

50 adet çim biçme makinesi, 100 adet motorlu tırpan makinesi ve 30 adet çapa makinesi 

(el traktörü), 

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

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

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarım, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 

Yeşil Alan Bakım Şube Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktardaki Çim Biçme Makinesi, 

Motorlu Tırpan Makinesi ve Çapa Makinesi (El Traktörü) Alımı (İhale Evrak Bedelleri) 

Sıra No Malzemenin Adı Ölçü Birimi Miktar İhale Evrak Bedelleri 

1 Çim Biçme Makinesi Adet   50 100.-TL 

2 Motorlu Tırpan Makinesi Adet 100 100.-TL 

3 Çapa Makinesi (El Traktörü) Adet   30 100.-TL 

 

1 - İhale Evrakı Bedellidir.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

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

yukarda belirtilen ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

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

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

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; 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 (İstisna) kapsamında 

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

istekliye vermekte serbesttir. 5314/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Biriminden:  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenen TSG-2013-378 No’lu Güdümlü proje için gerekli olan [Anjiografi Sistemi 

ve Renkli Doppler Ultrasonografi Ünitesi] alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında 

İhale Usulüyle ihale edilecektir. [Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir.] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/69134 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No. 98 

Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0 216 280 21 03       Faks: 0 216 280 21 22 

c) Elektronik posta adresi : bap@medeniyet.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının : - 

görülebileceği internet adresi (varsa) 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Anjiografi Sistemi, 1 adet Renkli Doppler 

Ultrasonografi Ünitesi 

b) Teslim Yeri : T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Kurumu, 

İstanbul Anadolu Kuzey Bölge Kamu Hastaneler 

Birliği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göztepe - 

Kadıköy/İSTANBUL 

c) Teslim Tarihi : Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip 120 takvim günü içinde mesai 

saatlerinde yapılacaktır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, 

Rektörlük İhale Toplantı Salonu Dumlupınar Mah. 

D-100 Karayolu No. 98 Göztepe - Kadıköy / 

İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2014 Saat: 10:30 

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

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi; 
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4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3 - Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri; 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - 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, 

4.1.4 - Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5 - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

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

gereken kriterler: 

4.2.1 - Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler 

a - İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi 

yeterlidir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları: 

İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi 

için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin 

verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik 

Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanı Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No. 98 Göztepe - Kadıköy / 

İSTANBUL adresinde görülebilir ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesaına 100,00 TL yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No. 98 Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL adresinden temin 

edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 

04.07.2014 günü, saat 10:30’a kadar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No. 98 Göztepe - 

Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5321/1-1 
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CNC DİK İŞLEME MERKEZİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

CNC Dik İşleme Merkezi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/69603 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : CNC Dik İşleme Merkezi 1 adet 

b) Teslim yeri : 1. Organize San. Böl. Erkunt Cad. No: 12 

Sincan/Ankara 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 15 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 27.06.2014 Cuma saat 16.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

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,(üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, 27.06.2014 Cuma saat 16.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5326/1-1 

—— • —— 
BASKI MATERYAL ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan baskı materyali alımı ihalesi, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

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

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

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

5 - Firmalar tekliflerini en geç 14.07.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 14.07.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 5313/1-1 

—— • —— 
GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri 

Dönüşüm Hizmeti 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, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 14.07.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 15.07.2014 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. 5311/1-1 
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SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE 

REVİZYONU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri Çalıştırılması, Bakım 

Onarım ve Revizyonu Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no : 2014/68199 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat)  Dahili: 1353 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

1 Adet Elektrikli ve 15 Adet Dizel olmak üzere toplam 16 Adet 

Pancar Boşaltma Makinesi Çalıştırılması Hizmeti. 

Bölgesi Kantarı Cer Gücü Adet Tahmini Boşaltılacak Ton 

     

Merkez Hamidiye Dizel 1 18.000 

Merkez Yeşilhan Dizel 1 10.000 

Alpu Alpu Elektrikli 1 8.000 

Alpu Osmaniye Dizel 1 10.000 

Beylikova Beylikova Dizel 1 22.000 

Çifteler Çifteler Dizel 1 17.500 

Çifteler Doğanay Dizel 1 15.000 

Çifteler Körhasan Dizel 1 12.000 

Çifteler Mahmudiye Dizel 1 7.500 

İnönü İnönü Dizel 1 5.000 

Seyitgazi Seyitgazi Dizel 1 16.000 

Seyitgazi Kırka Dizel 1 7.000 

Sivrihisar Ahiler Dizel 1 26.000 

Sivrihisar Günyüzü Dizel 1 27.500 

Sivrihisar İlören Dizel 1 25.000 

Sivrihisar Kayakent Dizel 1 19.500 

                                                                 TOPLAM: 246000 

  

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 03.07.2014 Perşembe günü saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

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

Belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

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

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

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

bir adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör 

belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

4.4.1. İş makineleri (kepçe, Loader ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
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6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar 

boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 03.07.2014 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

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

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5297/1-1 

—— • —— 

SEYRÜSEFER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 

330.000 KG PATİNAJ KUMU ALINACAKTIR 

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

İhale Kayıt No : 2014/69456 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

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

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

İhale konusu malın adı ve miktarı : SEYRÜSEFER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK 

ÜZERE 330.000 KG PATİNAJ KUMU ALIMI 

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

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

belirtilmiştir. 

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

bürosuna 10.07.2014 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

50,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5289/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI VE KAROTLU URANYUM SONDAJ  

HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Linyit Kömürü Arama Amaçlı ve Karotlu Uranyum Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih 

ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine 

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

İhale kayıt numarası : 2014/67916 

1-İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

I. BÖLGE 

6.000 m Tekirdağ – Merkez – Malkara’da Karotlu Linyit Sondajı, 

4.000 m Tekirdağ – Merkez – Malkara’da Kırıntılı Linyit Sondajı, 

 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 

 

II. BÖLGE 

7.000 m Nevşehir – Avanos’da Karotlu Uranyum Sondajı, 

 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 

17.000 Metre. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 2 (iki) bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi :  

I. BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, en az 3 (üç) adet Wire-Line 

sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama 

tarihinde üçer adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe 

başlama (İşe başlama bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 

180 (yüzseksen) takvim günü. 

II. BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde, en az 3 (üç) adet Wire-

Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama 

tarihinde üçer adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe 

başlama (İşe başlama bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 

150 (yüzelli) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04/07/2014 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

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

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

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

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi değildir. 5185/1-1 

—— • —— 

LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Kg. Lipaz enzim alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 15.07.2014 Salı günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 15.07.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66    Faks : 397 33 71 - 74 5295/1-1 

————— 

KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. Ksilenaz Hemisellülaz, alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 17.07.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 17.07.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66   Faks : 397 33 71 - 74 5294/1-1 
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BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

1 - “İZMİR DCM GARNİZON TESİSLERİ ALTYAPI İHTİYAÇLARININ 

KARŞILANMASI” 

2 - “ATAŞ-OSMANİYE AKARYAKIT BORU HATTI HASARLARI ONARIMI”  

3 - “BATI ANADOLU AKARYAKIT BORU HATTI SEL HASARLARI ONARIMI” 

YUKARIDA ADI GEÇEN 3 FARKLI YAPIM İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 

(B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 

SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK 

YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU 

KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ 

OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (HER İŞ İÇİN 

BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN 

ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 14 

TEMMUZ 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN 

VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. 

POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 

MSB İNŞ. EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 5284/1-1 

—— • —— 

MT 15000 VE MT 30000 TİPİ DİZEL TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 

8 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/68181 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

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

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

2 - İhale konusu  

     malın adı ve miktarı : 8 Kalem Malzeme Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 24/07/2014 Perşembe günü saat 14.30”a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5283/1-1 
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KAMYON VE KAMYONET KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ T.P.A.O. MAL VE 

HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNİN 23. MADDESİNE GÖRE  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/63044  

1 - İdarenin : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mah. 

Edirne Bayırı Mevkii Küme Evleri 

a) Adresi : LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 288 417 38 90 (5 hat)     0 288 417 22 03 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğüne bağlı muhtelif 

iç ve dış saha faaliyetleri için kule, malzeme, 

ekipman ve ilgili personelin çalışma bölgelerine 

nakliyesi işlerinde kullanılmak üzere 4 (Dört) adet (2 

sürücülü, 2 sürücüsüz) ahşap kasalı kamyon ve 

kamyonetin 2 (iki) yıl boyunca kiralanması işi. 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 24 Ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü-İhale Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15.07.2014 Salı günü, saat 10.00 

c) Son teklif verme tarihi ve saati : 15.07.2014 Salı günü, saat 10.00  

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

6 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu. 

7 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

7.2. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak İş Deneyim 

Belgesi ibraz edilmesi.  

7.3. Teklif edilen bedelin %5’inden daha az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi ve ya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösterir yerli ve ya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

10 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

12 - Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünde İsteklinin adına alınmış K-1 

Yetki Belgesine sahip olması gerekir 

13 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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14 - İhale dokümanı T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü LÜLEBURGAZ adresinde 

görülebilir ve 150,00- (Yüzelli)TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

15 - Teklifler, 15.07.2014 Salı günü saat 10.00’a kadar T.P.A.O. Trakya Bölge 

Müdürlüğü, Muhaberat Servisi evrak alma bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu 

değildir) 

16 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

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

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

18 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

19 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 5157/1-1 

—— • —— 

TCDD 5. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNE NARLI-MALATYA İSTASYONLARI ARASINDA 

BURAJ, REGÜLATÖR VE HAT STABİLİZATÖRÜ MAKİNESİ KİRALANARAK  

YOL TAMİRATININ YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/64751 

1 - İdarenin:  

a) Adresi  : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 

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

2 - İhale konusu malzemenin  

     adı ve miktarı : Narlı-Malatya hattında (Km:70+000-250+000) Narlı-

Malatya İstasyonları Arasında 80.000 m lik kısmın 

buraj, regülatör ve hat stabilizatörü makinası kiralanarak 

makinalı tamiratının yapılması hizmet alımı işi 

3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi gereğince, Kısmı Teklife Açık, 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 İhale Komisyonu 

bürosuna 02.07.2014 tarih, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dâhil 200,00.-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5121/1-1 
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SU DAĞITIM ŞEBEKESİNDE, 1950 METRELİK KISMIN DEPLASE EDİLMESİ 

(BYPASS HATTI YAPIMI) İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesinin Su Dağıtım Şebekesinde, 1950 metrelik kısmın deplase edilmesi 

(bypass hattı yapımı) işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

  Başpınar/GAZİANTEP 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0342-337 11 01 - 9 Fax: 0342-337 13 71 

2 - İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği Türü ve Miktarı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki su dağıtım 

şebekesinin 1950 m’lik kısmının, Ø800’lük spiral çelik 

boru kullanılarak deplase edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

c) İşin Süresi : 75 gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Böl. Müdürlük 

Binası 

b) Tarih ve Saati : 01 Temmuz 2014 saat: 14.00 

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) İş deneyim belgesi 

İsteklinin, yapım işleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, 

kamu veya özel sektöre, bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen ve en az %70’lik kısmının 

kusursuz gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %70’i oranında 

ihale konusu su isale hattı veya su dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili belge aslı ile bu belgeyi 

tevsik etmek amacıyla belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı 

veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır.  

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; 

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname 

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Teklif edilen bedelin en az %10’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 

örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 
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bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 

örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 50. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 

taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelini %3,5 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 

tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

13.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.  

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 

kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca 

onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden 

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

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 

değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 

yapmakta serbesttir. 5290/2-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2014/2015 üretim kampanyası döneminde yapılacak işlerden olan Pancar 

analiz laboratuarı hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile 

T.Ş.F.A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların 

uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt numarası : 2014/65477 

1 - İdarenin 

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİTURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 üretim kampanyası 

döneminde 35 kişi ile yapılacak olan Pancar analiz 

laboratuarı hizmeti. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) ay. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 

b) Tarihi ve saati  : 01/07/2014 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge 

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen laboratuar 

hizmetleri kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 5279/1-1 
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TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Ürgüp Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz İmran Mahallesi, Atatürk Bulvarında, tapuda 5 pafta, 

47 ada, 19 nolu parselde kayıtlı, 5844,77 M2 miktarında bodrum-zemin dâhil 6 katlı turistik otel 

binası 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif artırma usulü ile 15 yıl müddetle 

kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

1 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ: 

 

İHALE YAPILACAK YER ÜRGÜP BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU 

İHALE TARİHİ 23.07.2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ 

İHALE SAATİ 15.00 

İHALE USULÜ 35/a KAPALI ZARF TEKLİF USULÜ 

 

2 - GARIMENKULÜN MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ: 

Taşınmazın aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 15.000,00 TL.dir. (ON BEŞ BİN 

LİRA) olup ilk yıldan sonraki yılların kira bedelleri ise her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen 

yeniden değerleme oranı üzerinden artış yapılarak tahsil edilecektir. 

3 - İHALEYE AİT GEÇİCİ TEMİNAT 

a) Geçici teminat miktarı 81.000,00 TL (SEKSEN BİR BİN TÜRK LİRASI) 

b) İhaleye ait geçici teminat ihale günü saat 14.30’a kadar belediyemize yatırılacaktır. 

c) Geçici Teminat olarak Kabul edilecek belgeler: 

1 - Nakit olarak belediyemiz veznesine yatırılabileceği, 

2 - Bu ihale ile ilgili kiralamaya ait Süresiz olarak alınmış Banka teminat mektubu olarak, 

3 - Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilebilecektir. 

- İhaleye girecekler, yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları şarttır, geçici teminatı 

yatırmayanlar ihale dışı bırakılacaktır. 

4 - KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ: 

Otele ait kira bedelinin ilk yıl bedeli sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 iş günü 

içerisinde (ON BEŞ İŞ GÜNÜ) yıllık peşin olarak ödenecektir. Takip eden yıllara ait kira 

bedelleri de ait olduğu yılın (her yıl) Ağustos ayının 20’inci gününe kadar yıllık peşin olarak 

ödenecektir. Gününde ödenmeyen kira bedelleri Amme Alacaklarına uygulanan gecikme zammı 

uygulanarak tahsil edilecek kira bedelinin ödenmesinde 15 iş günü gecikme olması halinde idare 

ihaleyi tek taraflı olarak fesh etme yetkisine sahiptir 

5 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 

1 - İhaleye girecekler özel şartnameyi satın aldığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

2 - İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde, 

a) Nüfus cüzdanı sureti 

b) İmza Sirküsü (aslı veya noter tasdikli) 

c)  Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

d) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada Esnaf ve Sanatkârlar Odasından 

ihale tarihinden en az 3 ay önceden alınmış faaliyetleri ile ilgili kayıt belgesi 

e)  Gerçek kişiler ihale ayı içerisinde alınmış sabıka kaydı belgesi 
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f) Vekâleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza Sirküsü 

3 - İhaleye katılacakların tüzel kişi olması halinde; 

a)  İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noterden tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum 

beyannamesi, yetki belgesi ile imza sirküsü. 

4 - İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin Maliye, SGK ve belediyeye herhangi bir 

borcunun bulunmadığına dair yılı içerisinde alınmış belge. 

5 - İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile 

ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge. 

6 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini 

imzalayacaklardır. 

7 - Bu belgelerden herhangi birini ibraz edemeyen tüzel yada gerçek kişiler ihaleye 

katılamayacaktır. 

6 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

a)  Teklifler ihale günü saat 14.45’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim 

edilecektir. 

Posta ile yapılacak teklifler kabul edilecek ancak, postada olan gecikmelerden 

belediyemiz sorumlu olmayacaktır. 

b) İç zarfta işe ait kira ile ilgili teklif ettiği teklif mektubu, İsteklinin adı soyadı, isteklinin 

açık adresi, 

c) Dış Zarfta, 

- İç zarf, geçici teminatı yatırdığına dair belge, 5. maddede istenilen belgeler, özel 

şartnameyi satın aldığına dair belge ve kabul ettiğine dair imzalanmış özel şartname konacaktır. 

Her iki zarf ağızları kapatılıp mühürlenecek, zarf içerisindeki evraklarda kazıntı, silinti olmayacak 

7 - İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR 

Geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine 

katılmaktan yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya 

örgütlü suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan ve hakkında hileli iflas kararı verilmiş olanlar ihaleye 

katılamaz. 

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9 - Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

10 - İş bu ihaleye ait tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır. 

11 - İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz 

Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve özel şartnamenin 100,00 TL bedel karşılığında 

belediyemizden temin edilebileceği ilanen duyurulur. 5281/1-1 
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HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç ve iş makinesi parçaları, karkas vasfında dış lastik, 

elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, paslanmaz, diesel motor ile tekne motoru, 

tezgah, pvc ve plastik malzeme, konveyör ve rulo bant lastiği, gemi (su dubası, yolcu gemisi), 

alkatel toz plastik, pirinç, bakır ve alüminyum radyatör, boru ve sondaj borusu, sondaj matkap 

uçları, kompresör, jeneratör, motorbisiklet, pik, mermi çekirdekleri, tavan vinci ve parçaları, akü, 

demağ marka gemi ekskavatörü, trafo, redresör, muhtelif yağ, paslanmaz tekne motor şaftları, 

bakır tank, halat tanburu, d.çelikli pirinç kondensen, altarnatör, pirinç pompa, gemi dümen ve 

şaft, pirinç, bronz, izolatör fincan, namlu, ahşap ve kamyon kasası, topraklı taban artığı teressubat 

nitelikli malzeme, preslik demir çelik hurdası vb. hurdaları. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

01 TEMMUZ 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

08 TEMMUZ 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

15 TEMMUZ 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

22 TEMMUZ 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Pazarlama Şubesi Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 5259/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama 

Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 

yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2014/69077 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi  : Yok 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : Yok 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014/2015 Kampanyasında üretilecek 

54.000 ton ±%20 toleranslı 101 gün 11’er kişi ile 3 

(üç) vardiya Toplam 33 kişi olarak Kristal Şekerin 

Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg lık Torbalara 

konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına 

verilmesi. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi 

c) İşin süresi : 2014/2015 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 101 

(Yüzbir) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/07/2014 Perşembe günü, Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası 

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

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

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

belge, 

4.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.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. 

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

kriterler: 

4.2.1. İstenmiyor. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
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4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve 

paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5331/1-1 

—— • —— 
1 ADET TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 1 (Bir) adet 

tıbbi cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden 

tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/69683 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, 

TÜRKİYE 

b) Telefon ve Fax numarası : Tel : 0(342) 360 11 85 

Fax : 0(342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale Dokümanının 

   görülebileceği internet adresi : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği türü ve miktarı : 1.5T MR Cihazı 1 Adet 

b) Teslim yeri : CIP/CIF teslim şekli ile Gaziantep Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Şehitkamil Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Akreditifin 

açıldığının tebliğinden itibaren 90 (doksan) takvim günü 

3 - Yeterlilik  

Değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ 

GAZİANTEP 

b) Tarih ve Saati : 03/07/2014 Saat: 10.00 
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4 - Yeterlilik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları 

kapsamında sunmaları gerekir. 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’ da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (internet çıktısı olarak sunulabilir. 

(Tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler ile; Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler 

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil 

belgesi ve/veya kapasite raporu, 

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi 

adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek 

ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2014 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik 

(Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge veya 

belgeler. 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin 

verilmesi. 

4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; (teklif edilen malın 

ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla.) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

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

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı 

ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere 

katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilciliklerine), Şubelerine, yabancı 

isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet gösteren isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-TL karşılığı : Gaziantep 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Şehitkamil/GAZİANTEP satın alınabilir. 

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

almak isteyenler,160,00.-TL doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığının Halk Bankası Uydu şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu 

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

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

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

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

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

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

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale 

dokümanı satın alındığına dair belge) 

8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine 

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

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 60 (atmış) takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5343/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Payas İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: İrfan DEMİRÖZ, Bekir ALTAN, Mahmut TUKAÇ, Murat 

BOZKURT, Halil VİCDAN, Mehmet BAZ, Kazım URAL.  
VAKFIN İKAMETGAHI: HATAY 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Dörtyol 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.04.2014 tarih ve E: 2014/146, K: 2014/236 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun 
amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 
düzenlenmiş mevzuatla Vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.- TL.(Ellibin Türk Lirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 
intikal eder.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5307/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Efeler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
VAKFEDENLER: Alper Faruk GÜNGÖR, Mehmet Mesut ÖZAKCAN, Yaşar 

GÜÇLÜTÜRK, Mustafa ÖZMEN, Esma GÜRSOY, Ahmet ÖKDEM, Salih AKCAN, Ersöz 
ÖZCAN, Kazım BİLİR, Esen TÜRKER, Murat SANDIKCILAR, Mücahit ÇALIŞKAN. 

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

NO’SU: Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.05.2014 tarih ve E: 2014/486, K: 2014/571 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 
amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 
düzenlenmiş mevzuatla Vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.-(Ellibin Türk Lirası) dır. 
YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonucu 

artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5308/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Artuklu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Soner KARATAŞOĞLU, Emin IRMAK, Mustafa BAĞIT, Mehmet 

Celal ABAKAY, Şehmus SÜMER, Hüseyin KAHRAMAN, Mahmut BATUR, Mahsum TAŞÇI  
VAKFIN İKAMETGAHI: MARDİN 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/05/2014 tarih ve E. 2014/175, K. 2014/278 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun 
amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda 
düzenlenmiş mevzuatla Vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. Nakit. 
YÖNETİM KURULU :  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonucu 

artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5309/1-1 

————— 
EİE İdaresi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

25/04/2014 tarihinde kesinleşen, 20/02/2014 tarih ve E: 2013/394, K: 2014/72 sayılı kararı gereği 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5310/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/22216 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Muğla Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Muğla/Menteşe 

Adresi 
Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet 

Caddesi No: 8/1 
Tel-Faks 0 252 214 12 02 – 0 252 212 40 35 

Posta Kodu 48000 E-Mail muglaisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Akif ÖZGÜN  

Adresi 
Küçük Sanayi Sitesi 5. Blok No:91 

Menteşe/MUĞLA 
 

T.C. Kimlik No. 425 358 158 34  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Muğla V.D. 425 358 158 34  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 010119  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay ( ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

  5327/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6408 154 kV Denizli I-Denizli IV TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında

Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6431 İzmir İlinde Tesis Edilecek Tire Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6432 İzmir İli, Buca İlçesi, Seyhan (Tapuda Kızılçullu) Mahallesinde İlan
Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Kalan Mülkiyeti Hazineye Ait
Taşınmazın Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne Olan
Tahsisinin Kaldırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis
Edilmesi Hakkında Karar

2014/6434 Ankara İlinde Kurulacak Kalecik Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla İlgili Taşınmazın Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere
Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6448 İzmir İlinde Tesis Edilecek Kirazlı Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek
Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK
— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği

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


