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Karar Sayısı : 2015/8201

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

C. YILMAZ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. GÜRCAN

H. B. DEDEOĞLU

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

A. ERDEM

İ. GÜLLÜCE

F. H. SİNİRLİOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

A. R. ALABOYUN

A. Ç. KILIÇ

K. ARZU

C. AŞÇI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ALTINOK

M. C. DÜZYOL

Y. TOPÇU

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

M. V. GÖNÜL

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/8204

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

C. YILMAZ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. GÜRCAN

A. GÜRCAN

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı V.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

A. ERDEM

İ. GÜLLÜCE

A. R. ALABOYUN

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı

A. R. ALABOYUN

A. Ç. KILIÇ

K. ARZU

C. AŞÇI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ALTINOK

M. C. DÜZYOL

F. BİLGİN

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Maliye Bakanı

N. AVCI

C. AŞÇI

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (1) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatında yapılacak hizmet binalarına ilişkin kamulaştırma, etüd ve proje giderleri.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ayrıca harcama yetkilisi, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının genel bütçedeki ödenek yetersizliği nedeniyle döner sermaye işletmesinden karşılanması Yönetim Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen makam tarafından uygun görülen giderlere ilişkin harcama yetkisinin bir kısmını veya tamamını Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerine
devredebilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik üretim tesislerinin modern teknolojiye uyumlu olarak tesis edilip işletilebilmesi için kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılmasına, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine
uyumlu olarak bağlanması ile test, kontrol ve kabul işlemlerini yapacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik üretim tesislerine ilişkin test, kontrol, kabul
süreçleri ve işletme döneminde uyulması gerekli hususlar ve bu faaliyetleri yapacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, enterkonnekte elektrik şebekesine 1 kV altı gerilim seviyesinden
bağlı elektrik üretim tesisleri hariç olmak üzere, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim
tesislerini kapsar.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan
elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yapılırken kamu ihale mevzuatındaki hükümler bu
Yönetmelik hükümleriyle birlikte uygulanır.
(4) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Elektrik Tesisi İşletme Personeli (ETİP) belgesi: Elektrik üretim tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlerde başarılı olan mühendislere verilen belgeyi,
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c) Geçici kabul: Ünitenin veya ünitelerin senkronizasyonu sonrası şebeke gereksinimleri
de dâhil olmak üzere Kontrol Firması (KF) nezaretinde yapılan saha test, kontrol, raporlama
ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyona ve elektrik
piyasasında ticari faaliyetine devam edebilmesi için yapılan kabul işlemlerini,
ç) Geçici kabul heyeti: Tesisin geçici kabule hazır olmasını müteakip, tesis sahibinin
talebi üzerine, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Proje Onay Birimi (POB) tarafından
oluşturulan heyeti,
d) Güvenilir işletme raporu: Tesislerin geçici kabulünü müteakip işletme aşamasında
can, mal, çevre emniyeti ve şebeke gereklilikleri açısından işletme şartlarını sağladıklarına ilişkin üç yıl içerisinde alınması, her beş yılda periyodik olarak düzenlenmesi zorunlu olan lisans
veya tesis sahibi ile birlikte imzalanan raporu,
e) Kontrol Firması (KF): Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, saha testlerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak ve Güvenilir İşletme Raporunu hazırlamak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişileri,
f) Nihai rapor: KF nezaretinde yapılan senkronizasyon öncesi ve sonrası test ve kontrol
işlemlerini kapsayan, ünitenin/ünitelerin son durumunu gösteren ve KF tarafından hazırlanarak
lisans/tesis sahibi ile birlikte imzalanan ve ilgili Proje Onay Birimine (POB’a) sunulan raporu,
g) Ön kabul: Ünite/ünitelerin senkronizasyonu öncesinde KF nezaretinde yapılan saha
test, kontrol ve gerekli rapor işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonunu müteakip, geçici kabulü öncesi elektrik piyasasında ticari faaliyet gösterilebilmesi için
yapılan kabul işlemini,
ğ) Ön kabul raporu: Senkronizasyon öncesi KF nezaretinde yapılan test ve kontrol işlemlerini kapsayan ve ünitenin/ünitelerin emniyetli bir şekilde senkronizasyona hazır olduğunu
gösteren ve KF tarafından hazırlanarak lisans/tesis sahibi ile birlikte imzalanan ve ilgili POB’a
sunulan raporu,
h) Proje Onay Birimi (POB): Elektrik tesislerinin, hesap ve raporlarını inceleyerek proje
paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketleri (EDAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSE), İller Bankası (İB), Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) ve benzeri ihtisas sahibi kurum ve kuruluşları,
ı) Saha testi: Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, Bakanlık tarafından
belirlenen senkronizasyon öncesi ve sonrası testleri,
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i) Senkronizasyon: Gerekli şartlar sağlanarak mevcut bir baraya ilave ünitelerin elektriksel bağlanmasını,
j) Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yetki devri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi bu işlemleri
ihtisas sahibi kurum, kuruluş veya tüzel kişilerle birlikte yapabilir ya da bu kurum, kuruluş
veya tüzel kişilerden hizmet alarak ya da bu kurum, kuruluş veya tüzel kişilere yetki devretmek
suretiyle yaptırabilir.
(2) Kabul işlemlerini yürütecek olan kurum, kuruluş ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmeleri, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca yapılır.
Kontrol kuruluşunun yetkilendirilmesi
MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları haricinde, KF olarak yetkilendirilmek isteyen tüzel kişilerin;
a) Türkiye’de 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş
ve tescil edilmiş olması ve bu madde kapsamında belirtilen sertifika ve akreditasyon belgelerini
tüzel kişinin veya tüzel kişide asgari %50’nin üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi
olan ortak veya ortaklarının sağlaması,
b) KF’lerin Bakanlık tarafından yetkilendirilebilmesi için dilekçeleri ekinde, (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilenlerin yanı sıra istenebilecek diğer bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmaları,
c) (TS) EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi akredite muayene kuruluşu belgesini,
17021 Sistem belgelendirme belgesini ve 17065 Ürün belgelendirme belgesini sunması,
ç) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-5’teki ve/veya muadil/
güncellenmiş olan standartlar dikkate alınarak test ve kontrol yapılabilmesi için tesis tiplerine
göre gerekli sertifika ve akreditasyonlara sahip olduğuna dair belgeleri sağlaması,
zorunludur.
(2) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruları değerlendirir ve uygun
gördüğü başvuru sahipleri ile protokol imzalayarak bunları yetkilendirir. Bakanlık tarafından
uygun bulunmayan ve yetkilendirilmeyen başvuru sahipleri herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
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(3) Bakanlık tarafından başvuru evrakları yeterli görülen başvuru sahiplerinin yetkilendirilebilmesi için Bakanlık ve KF arasında Yetkilendirme Protokolü imzalanır. KF tarafından
yürütülecek olan hizmetlere ilişkin diğer hususlar yetkilendirme protokolünde belirtilir.
(4) Yetkilendirilmiş KF’lerin, bu Yönetmelik kapsamında verecekleri hizmetlere ilişkin
lisans/tesis sahiplerinden alacakları bedellerin üst sınırı, gerek görülmesi halinde, Bakanlık tarafından tesis türü ve yatırım büyüklükleri gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tesisin Yapım Süreci, Tesise Gerilim Uygulanması,
Kontrol ve Devreye Alma Çalışmaları
Tesisin yapım süreci
MADDE 7 – (1) Üretim tesislerinde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman
kullanılamaz. Standardı bulunmayan konularda, ülke şartları ve ilgili uluslararası veya diğer
ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen, teknik özelliklere uygunluğunu
belirten Uygunluk Belgesi veya ürün belgesi ya da dizayn sertifikasına sahip olma şartı aranır.
Ayrıca tesislerde kullanılan ve Avrupa Birliği direktifleri kapsamında olan malzeme ve teçhizatın CE işareti taşıması gereklidir.
(2) Üretim tesisleri için gerekli tüm izin ve onay süreçlerinin lisans/tesis sahibi tarafından süresi içerisinde tamamlanması zorunludur.
(3) Üretim tesislerinin yapım sürecinde tesis ve kullanılan ekipmanlar için gerekli kontrol işlemleri, lisans/tesis sahibinin yükümlülüğündedir.
Tesise gerilim uygulanması
MADDE 8 – (1) İlgili POB tarafından onaylanmış projesi bulunmayan elektrik üretim
tesislerine hiçbir şekilde gerilim uygulanmaz.
(2) Senkronizasyon öncesi test çalışmaları için lisans/tesis sahibi tarafından talepte bulunulması durumunda, proje onayı mevcut olan elektrik üretim tesisine, TEİAŞ, TEDAŞ, dağıtım şirketi, OSB Müdürlüğü gibi ilgili tüzel kişi tarafından test çalışmaları süresince can ve
mal emniyetinin sağlanması koşuluyla geçici olarak gerilim uygulanır.
(3) Lisans/tesis sahibi, tesise gerilim uygulanması öncesinde; çevreyle ve işin niteliği
ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm emniyet tedbirlerini almak, gerekli yerlere uyarı ve işaret levhalarını koymak, her türlü can ve mal emniyetini sağlamak, çalışanlara, vatandaşlara, ilgili idarelere gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür ve bununla ilgili doğabilecek her türlü zarardan sorumludur.
(4) Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonrasında can ve mal güvenliğini ihlal
edici bir hususun tespiti halinde, bu durum giderilinceye kadar tesisin enerjisi, gerilimi uygulayan tüzel kişi tarafından kesilir.
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Kontrol ve devreye alma çalışmaları
MADDE 9 – (1) Lisans/tesis sahibi, üretim tesisinin yapımının tamamlanmasını müteakip senkronizasyon öncesi test ve kontrol işlemlerinin başlangıcından itibaren geçici kabulün
tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamak üzere, KF ile sözleşme imzalamak ve tesisin
test ve kontrol hizmetlerini bu Yönetmelik kapsamında üstlendiğine dair KF’den taahhütname
almakla yükümlüdür.
(2) KF, sahadaki test ve kontrol faaliyetlerine ilişkin raporları hazırlar ve sahada testlere
nezaret eden ilgili branş mühendisleri ile birlikte imzalar. Bu raporların birer kopyası lisans/tesis
sahibi tarafından tesis mahallinde muhafaza edilir.
(3) KF, yapılan kontroller sırasında tesisin ilgili mevzuata, standartlara ve onaylı projelerine uygun olmadığını tespit etmesi halinde, durumu bir rapor ile lisans/tesis sahibine yazılı
olarak ivedilikle bildirmekle yükümlüdür.
(4) KF, senkronizasyon öncesi gerekli olan saha testlerinin tamamlanarak ünitenin/ünitelerin senkronize olmasını müteakip tesisin elektrik piyasasında ticari faaliyet gösterebilmesi
için Ek-2’de yer alan belgeleri kontrol eder, tamamlanmasından sonra, Ek-3(a)’daki ön kabul
belgesini hazırlar ve lisans/tesis sahibi ile birlikte imzalar. Bu belgeler, talep edilmesi halinde
ilgili idareye lisans/tesis sahibi tarafından ibraz edilmek üzere tesis mahallinde muhafaza
edilir.
(5) KF, senkronizasyon sonrası gerekli olan saha testlerine nezaret eder. Ünitenin/ünitelerin yapım sürecinin, saha test ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabulünün yapılabilmesi için nihai raporu düzenleyerek lisans/tesis sahibinin yetkili temsilcisi
ile imzalar. Bu raporun bir nüshası lisans/tesis sahibi tarafından tesis mahallinde muhafaza edilir, bir nüshası da ilgili POB’a gönderilir.
(6) KF, tesisin emniyetli çalışmasına engel teşkil etmeyen hata ve noksanları tespit etmesi halinde bu hususların giderilebilme yöntemlerini senkronizasyon öncesi ve sonrası düzenleyeceği raporlarda ayrıntılı olarak belirtir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Kabul ve Geçici Kabul
Ön kabul
MADDE 10 – (1) Ön kabulün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği
Ek-3(a)’da yer alan ön kabul belgesi; ilgili sistem operatörü, Valilik ve POB’a Ek-1(a)’da yer
alan dilekçe ile gönderilir.
(2) Ön kabul tarihi, ön kabul belgesinin ilgili sistem operatörüne ulaşmasını müteakip,
sistem operatörü tarafından ünitenin/ünitelerin kayda alındığı tarihtir.
(3) Ön kabul belgesi 6 ay geçerlidir. Bu süre içerisinde geçici kabulü yapılmayan ünitenin/ünitelerin geçici kabulü yapılıncaya kadar enterkonnekte şebeke ile irtibatı ikinci bir işleme gerek kalmadan ilgili sistem operatörü tarafından kesilir. Bu durumda lisans/tesis sahibi
uğrayabileceği zarardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.
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Geçici kabul başvuru ve değerlendirme süreci
MADDE 11 – (1) Ünitenin/ünitelerin yapımının, senkronizasyon öncesi ve sonrası tüm
saha test ve gerekli izin süreçleri ve nihai raporun tamamlanmasını müteakip geçici kabulünün
yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-1(a)’da yer alan dilekçe ile ilgili
POB’a müracaat edilir.
(2) Geçici kabulün yapılabilmesi için eksik ve özürlü işlerin güvenli işletmeyi kesinlikle
engellememesi, can ve mal emniyetinin talepte bulunan lisans/tesis sahibi tarafından sağlanmış
olması gerekir.
(3) Tesisin geçici kabulü için gerekli belgelerin ilgili POB’a sunulmasını müteakip;
a) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında; ilgili sistem
operatörü temsilcileri, KF’yi temsilen ilgili branş mühendisleri ve lisans/tesis sahibi adına imzaya yetkili temsilci ile heyet üyeleri teşkil edilir.
b) Geçici kabul heyeti en geç 15 gün içerisinde tesis mahallinde toplanmak üzere görevlendirilerek lisans/tesis sahibine, KF’ye ve sistem operatörüne yazılı olarak bildirilir.
(4) Tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan ünitenin/ünitelerin ayrı ayrı ön/geçici kabulü,
ön/geçici kabulde izlenen iş akışına göre yapılabilir.
(5) Ünitenin lisansında belirtilen elektrik kurulu gücüne ulaşmaksızın daha düşük bir
güçte ön kabulünün talep edilmesi durumunda, bu hususun detaylı gerekçelerini içeren teknik
rapor lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a sunulur. İlgili POB’un uygun görmesi durumunda, ünitenin kısmî ön kabulü, daha sonra ünite kurulu gücüne tamamlanmak üzere talep
edilen güç üzerinden, ön kabulde izlenen iş akışına göre yapılabilir.
Geçici kabulün yapılması
MADDE 12 – (1) Geçici kabulün amacı ünitenin/ünitelerin onaylı projesi ve bu Yönetmelik esaslarına göre kavramsal olarak incelenerek enterkonnekte sisteme senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünü ve ünitenin/ünitelerin tamamlandığını belgelemektir.
(2) Geçici kabul heyeti, Ek-4(a)’ya uygun olarak belirtilen işlemlerin yapılması için tesis mahallinde toplanır.
(3) Ek-4(a)’ya göre kavramsal olarak yapılan incelemeler sonucunda, tesisin geçici kabulünün yapılmasına engel teşkil edecek bir hususun bulunmadığı kanısına ulaşılması durumunda,
a) Bir örneği Ek-3(b)’de yer alan geçici kabul tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir,
b) Geçici kabul tutanağı heyet üyelerince imzalanır,
c) Tesisin geçici kabulünün yapıldığı, bir yazı ile tesisin bulunduğu ilin Valiliğine ve
ilgili sistem operatörüne bildirilir,
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ç) Geçici kabul tutanaklarının bir nüshası lisans/tesis sahibi tarafından santral mahallinde muhafaza edilir, diğer nüshası heyet başkanı tarafından ilgili POB’a elektronik kopyası
ile birlikte sunulur.
(4) Kumanda binasının bulunduğu il, santralin bulunduğu il olarak kabul edilir.
(5) Heyet üyelerinin kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları
itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde
gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gereklidir.
Eksik, özürlü ve farklı işler
MADDE 13 – (1) Esasa ilişkin olmayan, can ve mal güvenliği ile tesisin temel çalışma
ölçütleri kapsamında risk oluşturmayan önemsiz eksik, özürlü ve farklı işlerin geçici kabul
sonrasında düzeltilmesine ve tamamlanmasına izin verilebilir.
(2) Tesisin yapılması sırasında özel koşullar nedeniyle projenin esasına ilişkin olmayan
ayrıntı niteliğinde değişikliklere ilişkin hususlardan lisans/tesis sahibi sorumludur.
Geçici kabulün yapılmaması
MADDE 14 – (1) Elektrik üretim tesislerinde, esasa ilişkin veya can, mal ya da çevre
güvenliği bakımından önemi olan eksik ve özürlü işler kabulün yapılmasını engelleyen neden
sayılır ve geçici kabul yapılmaz.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici kabulü yapılamayan tesisler için kabulün
yapılmasına engel olan hususlar ret tutanağı ile açıklanır. Bu tutanak geçici kabul heyeti başkanı
tarafından ilgili POB’a bildirilir. İlgili POB’un kamu yararı gözeterek vereceği karara göre tesisin şebeke ile ilişkisinin kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilir.
(3) Ret tutanağındaki kabulün yapılmasına engel olan hususların ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi tarafından belgelendirilerek ilgili POB’a sunulması ve bunun ilgili POB tarafından uygun görülmesi durumunda geçici kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen
iş akışı takip edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletme, Personel, Bakım
Tesisin işletilmesi
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılacak tesisler için, geçici kabul tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi, kamu kurum/kuruluşları
ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ile
yükümlüdür.
(2) Kabul işlemleri 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan tesisler geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreden başlamak üzere 3 yıl içerisinde kamu kurum/kuruluşları ile
yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ile
yükümlüdür.
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Tesislerde çalışan personelin vasıfları ve eğitimi
MADDE 16 – (1) Elektrik üretim tesislerinin işletilmesinde, görevin gerektirdiği vasıf
ve eğitime sahip personel çalıştırılır. Personelin görev tanımı, eğitimi ve değerlendirilmesi ile
eğitim yenileme sürelerini kapsayan program hazırlanıp uygulanır. Elektrik üretim tesislerinde
ETİP belgesi sahibi mühendisler ile bu mühendislerin sorumluluğu ve gözetimi altındaki personel, ilgili mevzuat kapsamında çalışabilir.
(2) Elektrik üretim tesislerinde görevli tüm personel; acil durum, yüksek gerilim ve potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilir. Ayrıca ilgili personel
kendi görev alanlarında uygulamalı eğitime tabi tutulur. Elektrik üretim tesislerinde, eğitimi
başarılı şekilde tamamlayan personel görevlendirilir. Bu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanır.
Tesislerin bakım ve onarımı
MADDE 17 – (1) Elektrik üretim tesislerinin işletme, bakım ve onarımı sırasında tesisin
emniyeti ve çalışanların güvenliğine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında önlemler alınır.
Lisans/tesis sahibi, normal işletme ve bakım sırasında kullanılmak üzere tesislerin devreye
alınma, işletme ve devre dışı bırakılma işlemleri sırasında gerekli emniyetin sağlanmasına yönelik kitapçıklar hazırlar. Bu kitapçıklar, normal olmayan işletme şartlarında gereken müdahale,
düzeltme ve kontrol işlemlerini de içerir ve gerektikçe güncel hale getirilerek tesislerin ilgili
bölümlerinde kullanıma hazır tutulur.
(2) Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım/onarım çalışmaları sırasında
çalışanların hayatının korunması açısından gerilimin kesilmesi, çalışılacak bölümün önceden
topraklanmış olan bir düzenek üzerinden kısa devre edilmesi, çalışma yapılan tesis bölümünün
gerilim altında olup olmadığının gerekli ölçü veya gösterge cihazları ile denetlenmesi ve çalışma sırasında yanlışlıkla bir başkası tarafından gerilim verilmesinin önlenmesi gerekir.
(3) Tesislerin ve teçhizatın teknik belgelerinde belirtilen aralıklarda bakım ve onarımları
yapılır. Tesisteki akıllı sensörlerden alınan verilerin değerlendirilmesi, periyodik bakım işlemi,
beklenmedik arızaların yönetimi, stok kontrol takibi süreçleri; gerekli alt modüllerden oluşan
bakım yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Yapılan bakım ve onarımlar kalıcı bir şekilde
hem yazılı çıktı olarak hem de elektronik ortamda kaydedilir.
Acil durumda müdahale
MADDE 18 – (1) Lisans/tesis sahibi; oluşabilecek acil durumun mahiyet ve mahalline
göre, müdahale edecek personel ve kullanılacak ekipmanları da içeren kitapçıklar hazırlar ya
da hazırlatır. Bu kitapçıklar, tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma hazır tutulur ve gerektikçe
güncel hale getirilir. Acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve malzemeler hazır bulundurulur. Tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkânları hakkında
başta mülki idare amirlikleri olmak üzere ilgili makamlara bilgi verilir. Acil durum halinde,
hazırlanan kitapçıklar doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak müdahale yapılır. Etki
alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili yerel
makamlar ile koordinasyon lisans/tesis sahibi tarafından sağlanır.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Teknik ve idari sorumluluk
MADDE 19 – (1) KF, kontrol hizmetlerini yürütebilecek niteliklere sahip ilgili branş
mühendisini/mühendislerini sahada bulundurmaktan, tesisin onaylı projelerine uygunluğundan,
saha testlerinin tanımlanan prosedürler uyarınca yapılması ve ön kabulün uygun olarak gerçekleştirilmesinden, raporların eksiksiz ve doğru olarak düzenlenmesinden sorumludur.
(2) Kabul işlemlerini gerçekleştiren kabul heyeti; tesisin onaylı projesine kavramsal
olarak uygunluğundan sorumlu olup detay, uygulama ve imalattan doğabilecek her türlü sorumluluk müteselsilen lisans/tesis sahibi, yüklenici ve proje müellifinin sorumluluğundadır.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kabulü yapılmış ve bu Yönetmelik kapsamında
kabulü yapılacak elektrik üretim tesisleri için kabul heyetinin sorumluluğu kabul tarihinden
itibaren güvenilir işletme raporunun hazırlanmasına kadar olup en geç 3 yıl sonra sona erer.
(3) Test edilen teçhizatın tasarım değerlerinde ve taahhüt edilen performans değerlerinde
çalışması imalatçının/yüklenicinin sorumluluğundadır.
(4) ETİP belgesi sahibi teknik personel;
a) Tesisin can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması, tesisin işletmesinin yürürlükteki
ilgili teknik mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tesisten kaynaklanan katı, sıvı ve gaz
atıkların ilgili yönetmeliklerde belirlenen deşarj ölçütlerine uygun şekilde yönetilmesi ile periyodik bakım ve onarımından ve bunların kalıcı olarak kaydedilmesinden,
b) Tesiste yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin
bakımsızlığı, yüklenici firma tarafından sağlanan işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak
tesisin çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması nedeniyle doğacak zarardan,
c) Tesis ve çevresinde alınması gereken tüm önlemlerin alınmasından, gerektiğinde
ilgili idarelere gerekli bildirimleri zamanında yapmaktan,
lisans/tesis sahibi ile birlikte sorumludur.
(5) Lisans/tesis sahibi;
a) Elektrik üretim tesisinin projelendirilmesi, proje tadilatı, yapımı, yapım kontrolü,
test ve devreye alma işlemleri ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,
b) Tesisin can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasından,
c) Tesis ve teçhizatın periyodik bakım ve onarımının yapılmasından ve bunların kalıcı
olarak kaydedilmesinden,
ç) Tesisten kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili yönetmeliklerde belirlenen deşarj
ölçütlerine uygun şekilde yönetilmesinden,
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d) Tesiste yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin
bakımsızlığı, yüklenici firma tarafından sağlanan işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak
tesisin çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması nedeniyle doğacak zarardan,
e) Tesiste görevli tüm personelin; acil durum, yüksek gerilim ve potansiyel tehlikeler,
yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilmesinden,
f) Oluşabilecek acil durumun mahiyet ve mahalline göre, müdahale edecek personel
ve kullanılacak ekipmanları da içeren kitapçıkların hazırlanmasından,
g) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından ve talep
edilmesi durumunda kamu kurum/kuruluşlarına sunulmasından,
sorumludur.
Usul ve esaslar
MADDE 20 – (1) POB’lar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve
Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip kabul işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirleyerek yayımlayabilir.
(2) Bu Yönetmeliğin usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin anlaşılamayan bir husus
ortaya çıkarsa Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.
(3) Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlayabilir.
Diğer hususlar
MADDE 21 – (1) Onaylı projesi olmayan ya da onaylı projesine göre tesis edilmeyen
elektrik üretim tesisinin kabulü yapılamaz.
(2) Hakkında, kabul heyetince can ve mal emniyeti olmadığı kanaati oluşan tesisin kabulü yapılmaz.
(3) Ön kabul ya da geçici kabulü yapılmamış tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesisler, tespit edilmeleri durumunda, Bakanlıkça görevlendirilecek veya yetkilendirilecek gerçek
ve/veya tüzel kişiler tarafından mühürlenerek inşaatları, montajları, çalıştırılmaları önlenir. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden beslenmesini önleyici tedbirler de alır veya aldırır.
(4) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında özel sektör uhdesinde olan elektrik
üretim tesislerine ilişkin keşif, ihale, hak ediş, sözleşme hazırlanması, tesisin yaptırılması, işçi
çalıştırılması ve benzeri işlemlerde ilgili POB taraf değildir.
(5) Lisanslı elektrik üretim tesislerinin kabulünde her bir ünitenin kurulu gücü olarak
lisansında ve onaylı projesinde belirtilen ünite kurulu gücü esas alınır.
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(6) Lisans/tesis sahibi kabul sırasında gerekli araçları, gereçleri, inceleme ve deney olanakları ile talep edilmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi kabul heyetine sağlamakla yükümlüdür.
(7) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunun ilgili mevzuatına
uygun olarak yapılan tesislerin kabulleri farklı bir hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmeliğe
tabidir.
Uygulanmayacak hüküm ve atıflar
MADDE 22 – (1) 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik
Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde yer alan enterkonnekte elektrik şebekesine 1 kV ve üstü gerilim
seviyesinden bağlı elektrik üretim tesislerine ilişkin hükümler, bu Yönetmelik kapsamındaki
üretim tesislerine uygulanmaz. Söz konusu yönetmelikte 1kV ve üstü gerilim seviyesinden
bağlı elektrik üretim tesislerine yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aya
kadar kabul işlemleri, 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülebilir. Bakanlık gerek görmesi durumunda bu süreyi 6 ay daha uzatabilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce geçici kabulü yapılmış olan üretim tesislerine ilişkin güvenilir işletme raporunun hazırlanarak bir örneği Ek-1(b)’ye uygun bir dilekçe
ile birlikte ilgili POB’a sunulması durumunda, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kabul
tutanakları tüm sorumluluk lisans/tesis sahibine ait olmak üzere onaylanmış kabul edilir.
(3) Enterkonnekte elektrik şebekesine 1 kV altı gerilim seviyesinden bağlı elektrik üretim tesislerine ilişkin kabul işlemleri Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre
ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülür.
ETİP eğitimi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Eğitim kuruluşlarının ETİP eğitimi ve belgelendirilmesi konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmeliğin yayımını müteakip bir yıl içerisinde yayımlanır.
(2) 1/1/2019 tarihinden sonra lisanslı elektrik üretim tesislerinde ETİP belgeli personel
çalıştırmak zorunludur.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“g) Öz sermaye büyüklüğü: Hesap dönemi sonundaki bilançoda 213 sayılı Vergi Usul
Kanununa göre hesaplanan öz sermaye toplamını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“İnceleme görev yazısı ekinde yer alan belgeler, elektronik ortamda inceleme yapmaya yetkili
olanlara gönderilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) İnceleme görevini veren ilgili birim tarafından görevin devredilmesinin uygun görülmesi halinde inceleme dosyası, yazı ile Grup Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(4) Tutanakta yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından ispatlama vasıtası olduğu ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu
mükellefe izah edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “ispatlama vasıtası olduğunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yapılması muhtemel
işlemlerin neler olduğunun” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe, 18 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Mükelleflerin, inceleme sırasında vergi kanunlarına göre eleştiri konusu yapılacak
hususlarla ilgili olarak inceleme elemanına özelge ibraz etmesi durumunda, özelge inceleme
tutanağına dâhil edilir. Özelgenin mükellefin durumunu açıklayıp açıklamadığı hususu, inceleme elemanı tarafından düzenlenen raporda değerlendirilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “suretiyle ve” ibaresi “suretiyle hesap dönemine göre kazançları tespit edilenler
için” olarak değiştirilmiş, “takvim yılı aşılmamak koşuluyla” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, özel hesap dönemine tâbi mükelleflerde ise özel hesap dönemine tekabül edecek şekilde”
ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe, 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
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“Uluslararası bilgi değişimi amacıyla yapılacak incelemeler
MADDE 23/A – (1) Uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimine ilişkin hükümler çerçevesinde bilginin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek araştırmalar öncelikli olarak
ele alınır ve en kısa zamanda tamamlanır. Bu süre, bilgi talebinin Başkanlığa ulaştırıldığı tarihten itibaren iki ayı geçemez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL’nin üzerinde olanlar ile” ibaresi “Bilançolarında yer alan rakamlardan
net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalaması 50.000.000 TL’nin üzerinde olan şirketler veya öz sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL’nin üzerinde olan şirketler ve bunlara ek olarak”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/8/2012

28378

—— • ——
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No

: 2015/108

İşyeri

: Med-Mar Sağ. Hiz. Gıda İnş. Turz. Tuz İşlt. Nak. Elk. Ürt. San. A.Ş.
A. Halik Renda Mah. 3. Km. ÇANKIRI

SGK Sicil No

: 1013467.018

Tespiti İsteyen : Şeker-İş Sendikası
İnceleme

: Med-Mar Sağ. Hiz. Gıda İnş. Turz. Tuz İşlt. Nak. Elk. Ürt. San.

A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde fiili üretime yönelik tespitte “kaya tuzunun rafine tuza dönüştürülmesi” nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra
numaralı “Gıda sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Med-Mar Sağ. Hiz. Gıda İnş. Turz. Tuz İşlt. Nak. Elk. Ürt. San. A.Ş. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda Sanayi”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)
(SERİ NO: 20)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında
AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği
Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri’nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin
Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,
b) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi: Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak
düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini,
c) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik
Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk
gelen kodları,
ç) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.
(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
GÜVENCE DENETİMLERİ STANDARDI 3000 (GDS 3000)
TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI
BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ
HAKKINDA TEBLİĞ
(TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 45)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimleri veya sınırlı
bağımsız denetimleri dışında kalan güvence denetimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
6 Kasım 2015
CUMA
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:
ARA KARAR
Esas No
: 2011/796
Karar No
: 2012/655
Davacı
: K. H.
Sanık
: MAHABBAT HUSEYNOVA
Suç
: 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık
Suç Tarihi / Saati : 02/01/2011
Suç Yeri
: IĞDIR / ARALIK
Karar Tarihi
: 04/12/2012
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı
Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza
Mahkemesi'nin 04/12/2012 tarih ve 2011/581 esas ve 2012/655 karar sayılı dosyanın yargılaması
sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar
verilmiş olup, sanık MAHABBAT HUSEYNOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201
Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren
15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
8879

—————



ARA KARAR
Esas No
: 2008/148
Karar No
: 2012/490
Davacı
: K. H.
Sanık
: ZEYNAB AHMADOVA
Suç
: Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma
Suç Tarihi / Saati : 16/06/2008
Suç Yeri
: IĞDIR / ARALIK
Karar Tarihi
: 12/12/2012
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Başkalarına Ait
Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık Asliye
Ceza Mahkemesi'nin 12/12/2012 tarih ve 2008/148 esas ve 2012/490 karar sayılı dosyanın
yargılaması sonucunda sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI
karar verilmiş olup, sanık ZEYNAB AHMADOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201
Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren
15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
8880
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
Radyasyonlu Bölge Su Soğutma Sistemi Kurulum Hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince ―Belli
Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü‖ ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2015/150918

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri

b) Telefon ve faks numarası

: 0312 215 90 01 - 3116 - 2150478

c) Elektronik posta adresi

:

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

ç) Ön yeterlilik dokümanının
görülebileceği web adresi

: www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Hizmet Alımı, Radyasyonlu Bölge Su Soğutma
Sistemi Kurulum Hizmeti

b) Malın teslim edilme/iĢin yapılma
yeri veya yerleri

: Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri
Enstitüsü

c) ĠĢin süresi

: 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: Ankara
AraĢtırma

Üniversitesi
Projeleri

Rektörlüğü
Koordinasyon

Bilimsel
Birimi

Koordinatörlüğü Tandoğan YerleĢkesi Ek Hizmet
Binası A GiriĢi BeĢevler/ANKARA
b) Tarihi ve saati

: 17/11/2015 saat:14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
ç) Ġlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun
3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun
iĢ ortaklığı beyannamesi,
f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, ĠĢ ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1 - Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1 - Bu maddeye yer verilmemiĢtir.
4.4. Teknik Ģartnamedeki tüm maddelere, teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı altında
madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir Ģekilde cevaplar verilecektir.
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan sadece yerli isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe baĢ vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 17/11/2015 saat 14.00‘a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü‘ne elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
9857/1/1-1
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ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
Radyasyon Bacası Kurulum Hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3.
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince ―Belli Ġstekliler Arasında Ġhale
Usulü‖ ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2015/152039

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri

b) Telefon ve faks numarası

: 0312 212 60 40-3042- 2150478

c) Elektronik posta adresi

:

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

ç) Ön yeterlilik dokümanının
görülebileceği web adresi

: www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Hizmet

Alımı,

Radyasyon

Bacası

Kurulum

Hizmeti
b) Malın teslim edilme/iĢin
yapılma yeri veya yerleri

: Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri
Enstitüsü

c) ĠĢin süresi

: 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: Ankara
AraĢtırma

Üniversitesi
Projeleri

Rektörlüğü
Koordinasyon

Bilimsel
Birimi

Koordinatörlüğü Tandoğan YerleĢkesi Ek Hizmet
Binası A GiriĢi BeĢevler/ANKARA
b) Tarihi ve saati

: 17/11/2015 saat:15.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
ç) Ġlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun
3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun
iĢ ortaklığı beyannamesi,
f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, ĠĢ ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1 - Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1 - Bu maddeye yer verilmemiĢtir.
4.4. Teknik Ģartnamedeki tüm maddelere, teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı altında
madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir Ģekilde cevaplar verilecektir.
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan sadece yerli isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe baĢ vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 17.11.2015 saat 15.00‘e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü‘ne elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
9857/2/1-1
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KONTEYNER VERĠ MERKEZĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Elektrik Üretim A.ġ. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Ġç Ticaret
Müdürlüğü Ġhtiyacı olan Konteyner Veri Merkezi teknik Ģartnamesine uygun olarak Ofis‘imiz tip
ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan
satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 16/11/2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesi uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
9859/1-1
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HEK, HURDA VE EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ TAġITLAR, HURDA
MALZEMELER VE KARKAS LASTĠKLERE AĠT MÜBADELE ĠLANI
Emniyet Genel Müdürlüğünden:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin SatıĢ, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve ĠĢlemleri ile Hizmet
SatıĢına Dair Yönetmeliğin 38‘inci maddesi uyarınca HEK, Hurda ve Ekonomik Ömrünü
DoldurmuĢ taĢıtların, hurda malzemelerin ve karkas lastiklerin mübadelesi yapılacaktır.
1 - Ġdarenin;
a) Adı
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2 - Mübadele Konusu Ġdare Tarafından
Verilecek Malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı
Durumu ve özellikleri (mübadelesi
yapılacak taĢıtların modeli, markası,
motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal
olup olmadığı ve hasar durumu ile malın
cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal
olup olmadığı)
3 - Mübadele Konusu Ġdare Tarafından
Alınacak Malın;

: Emniyet Genel Müdürlüğü
: Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi
BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O)
Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11
06100 Çankaya / ANKARA
: 0 312 462 39 54 – Fax : 0 312 462 39 56
: ---

1- 82 adet muhtelif marka ve model taĢıt 2- 24 kalem
muhtelif hurda malzeme
3- 11.200 kg değiĢik ebatlarda karkas lastik
Mübadelesi yapılacak HEK, Hurda ve Ekonomik
Ömrünü DoldurmuĢ taĢıtların, hurda malzemelerin
ve karkas lastiklerin durum ve özelliği ile ilgili
bilgiler mübadele Ģartnamesinde veya idarede
görülebilir.

1-1 adet Skoda Superb Prestige marka 2.0 TDI 190
PS DSG 4x4 taĢıt
Adı, niteliği, türü ve miktarı
2-2 adet Volkswagen Passat marka 2.0 TDI BMT
150 PS Comfortline Tiptronik taĢıt
3-1 adet Çukurova marka CF 80PS dizel Forklift
TaĢıtlar ve Forklift 2015 model, kullanılmamıĢ
Durumu ve özellikleri
olacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler
Dairesi BaĢkanlığına bağlı UlaĢtırma ġube
4 - Ġdare Tarafından Alınacak Malın/
Müdürlüğüne (Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi
Malların Teslim Etme yeri;
No:11 Çankaya / ANKARA) adresine bir defada
teslim edecektir.
Mübadele karĢılığı verilecek mallar Emniyet Genel
Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı,
5 - Ġdare Tarafından Verilecek Malın/
Fabrika Kademeler ġube Müdürlüğü Çamlıca Mah.
Malların Teslim Alma yeri;
137. Sok. No:7/B Yenimahalle/ANKARA adresinden
teslim alınacaktır.
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6 - Mübadelenin;
: Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi
a) Yapılacağı yer

BaĢkanlığı Ġhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı
Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya /
ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 16/11/2015 günü saat: 14:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından : 626.287,58-TL (Altı yüz yirmi altı bin iki yüz
Belirlenen Tahmini Bedel;

seksen yedi Türk lirası elli sekiz kuruĢ)

8 - Ġdare Tarafından Alınacak Malın/ : 641.937,49-TL (Altı yüz kırk bir bin dokuz yüz
Malların Tahmini Bedeli;

otuz yedi Türk lirası kırk dokuz kuruĢ)

9 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin;
a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun idare
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 19.258,13-TL) az olmamak üzere
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif ġirket ise ortakların tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin,
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Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden alınacak adli sicil belgesi,
istenir.
10 - Mübadele, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11 - Mübadele Ģartnamesi hazırlanmıĢ olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel
Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O) Blok 2.
kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06450 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve
100,00-TL (Yüz Türk lirası) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif
verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 16/11/2015 günü saat: 14:00‘a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve
Bakım Dairesi BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah.
Dikmen Caddesi No:11 06450 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.
13 - Mübadele iĢlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleĢtirilir.
14 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak, sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat
yatırılması zorunlu değildir.
15 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16 - Ġlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile
16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK, Hurda Ve Ekonomik Ömrünü
DoldurmuĢ TaĢıtlar, hurda malzemeler ve karkas lastikler Emniyet Genel Müdürlüğü Ġdari ve
Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Fabrika Kademeler ġube Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok.
No:7/B Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir.
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi)
takvim günüdür.
18 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9740/1-1

—— • ——

MÜLKĠYETĠN GAYRĠ AYNĠ HAK TESĠSĠ KURULMAK SURETĠYLE MEZBAHA TESĠSĠ
YAPTIRILMASI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:
1 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği, yeri ve miktarı:
Söke Belediyesi mülkiyetinde bulunan 485 Ada, 113 ve 115 parseldeki arsa üzerine
uygulama projesine, Teknik ġartnamesine ve diğer dokümanlara uygun olarak, Aydın BüyükĢehir
Belediye Meclisinin 13.05.2014 tarih ve 33 sayılı, Söke Belediye meclisinin 16.10.2015 tarih ve
2015/10-209 sayılı Meclis Kararlarına istinaden 29 (yirmidokuz) yıl süreyle iĢletilerek Söke
Belediyesine devredilecek Ģekilde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde
Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi kurulmak suretiyle Mezbaha Tesisi yaptırılması yapım iĢidir.
2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı:
ġartname ve ekleri, Söke Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünün Konak Mahallesi,
Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresinde Müdürlükte görevli memur Engin
KARABIYIK‘tan 100.00.-TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya
aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı
ihale dokümanını satın alması zorunludur.
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3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
Ġhale, Söke Belediyesinin Konak mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN
adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye BaĢkanlık Odasında 17/11/2015 tarih
ve Saat: 14.00‘de, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince
yapılacaktır.
4 - Geçici teminat miktarı:
Geçici teminat, bu iĢ için ihalede teklif edilecek olan aylık kullanım bedelinin 29 yıllık
toplam tutarının en az %3‘ü olarak yatırılacaktır.
5 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:
5.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.b) Ġhale dokümanı içinde örneği bulunan Tebligat için adres beyanı belgesi,
5.1.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.d) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler Müdürlüğüne
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
5.1.g) Vergi ve SGK Prim Borcu durumu bildirisi (kesinleĢmiĢ vergi borcu ve SGK Prim
borcu olmadığını ihale yılı itibarıyla belgelemesi)
5.1.h) Ġhale dokümanının satın aldığını gösterir belge,
5.1.ı) Ġdari ġartname ekinde yer alan örneğine uygun olarak düzenlenmiĢ Teklif Mektubu
6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye
verileceği:
Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 17/11/2015 tarihi, saat: 14.00‘e kadar Belediye Sağlık
ĠĢleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Zeki YEġĠL‘e verilebilecektir.
Ġlan olunur.
9850/1-1
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġĠ YAPTIRILMASI VE UZUN SÜRELĠ
KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
Belediye BaĢkanlığımızca aĢağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taĢınmaz üzerine
idaremizce hazırlanan proje doğrultusunda inĢaatın yaptırılması karĢılığı uzun süreli kiralama
modeli çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü
ile kiraya verilmesi iĢi.
Ġli
: Antalya
Ġlçesi
: Kepez
Mahalle
: Duacı-Göçerler
Mevkii
: KepezbaĢı
Niteliği
: Orman
Yüzölçümü
: 227.488 m²
Muhammen Bedel
: 14.396.492,80 TL
Geçici Teminat
: 431.894,78 TL TL
Ġhale Günü
: 26.11.2015
Dosyaların teslim edileceği saat
: 14.00
Ġhale Saati
: 14.10
Teklif Dosyası Teslim Edilecek Birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġhale Servisi
Ġhalenin Yapılacağı Yer
: Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Ġhale ġartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde TeomanpaĢa Mahallesi
YeĢilırmak Caddesi No:4 adresinde bulunan Belediye Hizmet binamız içerisinde ihale servisi
biriminde görülebilir ve doküman bedelinin veznemize yatırılması halinde satın alınabilir.
Ġstekliler ihaleye katılabilmek için ihale Ģartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı Ģartnamenin 5. maddesi doğrultusunda en geç saat 14.00‘a kadar sıra numaralı
alındılar karĢılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġhale Servisine imza karĢılığı teslim etmelidir.
DıĢ Zarf AĢağıdaki Belgeleri Ġçermelidir;
1 - Ġç Zarf (Örneğe göre doldurulmuĢ teklif mektubu içerecektir)
2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4 - ġekli ve içeriği Ġhale ġartnamesinde belirlenen geçici teminat. (Teminat mektupları
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taĢımayan
teminat mektupları geçersiz sayılacaktır)
5 - Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin
ihalenin yapıldığı yılda alınmıĢ noter tasdikli imza beyannamesi.
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6 - Ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için ekli örneğe uygun noter onaylı iĢ ortaklığı
beyannamesi. ĠĢ ortaklığı olarak teklif veren istekliler yeterlilik belgeleri kapsamında istenilen
belgelerin tamamını ayrı ayrı sunmak zorundadırlar.
7 - Ġsteklinin ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı yada noter onaylı sureti
8 - Ġsteklinin ilan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmıĢ prim borcu
olmadığına dair yazının aslı yada noter onaylı sureti
9 - Ġstekli tarafından idarece hazırlanan ihale dokümanının tamamı kaĢe ve imzalanarak
teklif dosyasına konulacaktır.
10 - Mevcut proje içerisinde bulunan ve alternatif turizm tesisi olması nedeni ile imalatı
yapılacak dağ kızağı ile ilgili;
10.1. Dağ kızağı ile ilgili yaptırılmak istenen raylı düzenek ve hareketli ünitelerden oluĢan
eğlence tesisi; Avrupa Birliği Güvenlik Kriterleri uyarınca kabul gören güvenlik sertifikalı ürün
olmak zorundadır.
10.2. Teklif dosyasında teklif edilen ürün ve sistemle ilgili üretici firma anlaĢması ve
proforma faturasını istekli sunmak zorundadır.
11 - Ġhale dokümanı satın alındığına dair alındı belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.
12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
13-Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġlan olunur.
9739/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN ARAÇ/EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 11,73.- TL ile en çok 758.497,59.- TL arasında değiĢen;
11/11/2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00-TL en çok
75.850.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen (Süt tozu, Oyuncak, Makaron, Cep
Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, V KayıĢı, LCD Panel, YapıĢtırıcı, Gaz Valfı, Hammadde,
Cıvata, Kimyevi Madde, Süspansiyon Amortisörü, Spanzet Tır kayıĢı, Kömür tozu, Makine ve
aksamları, KumaĢ ve benzerleri, ġofben, Dedantör, ġönil, Ponpon, MenteĢe, Polyester kumaĢ
perde, Bağlantı Elemanları, Burç takozu, Havalı Cam, Tahta Palet, Poly Fabric (KumaĢ) ve
Konteyner vb.) 35 grup eĢya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale
Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda
12/11/2015 günü saat 10.00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı
telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
Vekâletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eĢya satıĢ Ģartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dahil) bedel
karĢılığı Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
Ġlan olunur.
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ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HĠTACHĠ EX 1200 HĠDROLĠK EKSKAVATÖRLERDE
KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ
ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2015/149949

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad.
Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0 286 416 20 01 - Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi

: clibilgiislem@cli.gov.tr

d) Ġnternet adresi

: www.cli.gov.tr.

2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: ĠĢletme Müdürlüğümüzde çalıĢmakta olan Hitachi Hx
1200 Hidrolik Ekskavatör yedekleri

b) Teslim yeri

: ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - Ġhalenin
a) Ġhale Usulü

: Açık ihale

b) Yapılacağı yer

: ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati

: 24/11/2015 Salı günü saat 15:00

d) Dosya No

: 242-KÇLĠ/20150660

4 - Ġhaleye ait dokümanlar;
Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve
"Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ
Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler 24/11/2015 Salı günü saat 15.00'e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar
idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
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ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠ HĠZMET
ALIMI YAPILACAKTIR
TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
TKĠ ELĠ Müessesesi Çan Linyit iĢletmesi Müdürlüğüne ait iĢ yerlerinde iĢyeri hekimi ve
diğer sağlık personeli hizmeti alımı iĢi Açık ihale Usulü (kapalı zarf) ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2015/150767

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı
ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi

: clibilgiislem@cli.gov.tr

d) Ġnternet adresi

: www.cli.gov.tr.

2 - Ġhale konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: ĠĢ yeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmet alımı iĢi.

b) Yapılacağı yer

: ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) ĠĢin Süresi

: ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
(365 takvim günü)

3 - Ġhalenin
a) Ġhale Usulü

: Açık ihale

b) Yapılacağı yer

: Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati

: 17.11.2015 - SALI GÜNÜ SAAT 15:00

d) Dosya No

: 2015-21/KÇLĠ - ĠġYERĠ HEKĠMĠ

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/
ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725
275041, Halk bankası Çan ġbTRI3 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TRIO
0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına doküman bedeli KDV dahil 100,00 TL
(Posta ile: 110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 17/11/2015, saat 15.00'a kadar ÇLĠ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar idareye ulaĢmayan
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 5 KALEM TEL VE TELDEN MAMUL MALZEMELERĠN
TEMĠNĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Ġhale kayıt numarası

: 2015/148668

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

: Tel:0 372 259 47 94 - 84 Fax: 0 372 251 19 00 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1 - Ramble Teli 1 m²

5.000 M²

2 - Ramble Teli 1,5 m²

9.000 M²

3 - Baklava Örgülü Kafes Teli (30x30 )

11.000 M²

4 - KöĢebent çerçeveli ihata teli (2,5x2 mt)

200 Adet

5 - KöĢebent çerçeveli ihata teli (1,5x2 mt)

50 Adet

: TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal
Daire BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube
Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi

: Firmalar Tel ve Telden Mamul Malzemeleri 45
günde teslim edeceklerdir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 30.11.2015 Pazartesi saat: 15:00

c) Dosya No

: 1517053

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile
buna iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen teklif mektubu,
f) Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt
yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler.
4.3. ……………..
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5.2. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
6 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
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―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. Ġhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no‘lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı
bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 30.11.2015 Pazartesi saat: 15:00‘ a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Ġstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her
bir iĢ kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Torbalı Belediyesi Başkanlığından:
1 - ĠHALENĠN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi
tapunun 309 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 21.850,00 M 2 yüzölçümlü taĢınmazın satıĢı
Ġhale kapsamında satıĢı yapılacak taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda
verilmiĢtir
ĠLĠ
Ġzmir

ĠLÇESĠ
Torbalı

MAHALLESĠ
VE MEVKĠĠ
Ayrancılar

PAFTA
L18C.01A.1C-2D

ADA
309

PARSEL
1

YÜZÖLÇÜMÜ
21.850,00 m²

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı‘nda E=1.00 Hmax=24.50 m
2 - ĠHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı
Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
3 - HALENĠN NEREDE, HANGĠ SAATTE VE TARĠHTE YAPILACAĞI: Ġhale,
17/11/2015 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı
Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/ĠZMĠR adresinde Encümen
huzurunda yapılacaktır. Ġsteklilerin, ġartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri
tekliflerini 17/11/2015 Salı günü saat 12.00 a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4 - ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ: Ġstekliler Bahse konu satıĢ ile ilgili ihale dokümanları,
Torbalı Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak
Ģartnameyi alabilirler.
5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT:
Satılacak olan taĢınmazın muhammen bedeli 6.992.000,00 TL‘ dır. (KDV kanununun
17/4- r maddesince kdv vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup
209.760,00 (iki yüz dokuz bin yedi yüz altmıĢ TL)‘dır.
Ġhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak
zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleĢen ihale bedelinin % 6‘sıdır.
6 - ĠSTENĠLEN BELGELER: Ġstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun
olarak hazırlanarak 17/11/2015 Salı günü saat 12:00‘a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı
Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.
- Gerçek KiĢiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) Ġkametgah belgesi veya yerleĢim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter
tasdikli imza sirkülerinin aslı,
- Tüzel KiĢiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2015 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2015 yılı içinde Ticaret Odasından alınmıĢ yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli
sureti
d) Tüzel kiĢiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2015 yılı içinde
alınmıĢ noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
- Ortak GiriĢim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2015 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesinin aslı,
c) 2015 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortaklık sözleĢmesinin aslı,
d) Ortak giriĢimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
Ġlan olunur.
9816/1-1
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ĠÇME SUYU ĠSALE HATTI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:
KahramanmaraĢ Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Ġçme suyu isale hattına ait altyapı
yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
Adresi
: GüneĢli Mah. Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/
KAHRAMANMARAġ
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: KahramanmaraĢ Elbistan Organize Sanayi Bölgesi içme
suyu isale hattı altyapı inĢaatı müteĢekkil altyapı yapım iĢi.
b) Yapılacağı yer
: Elbistan/KAHRAMANMARAġ
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç
5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 30/03/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) KeĢif bedeli (2015 B.F. ile) : 643.250,00-TL
f) Geçici teminatı
: 45.027,50.-TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: GüneĢli Mah. Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/
KAHRAMANMARAġ
b) Tarihi ve saati
: 20/11/2015 - Saat 14.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale
konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir.
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az % 20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
G) KeĢif bedelinin % 7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
14.00‘a kadar, KahramanmaraĢ Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının
GüneĢli Mah. Karabağ Cad. No:12 K:3 Elbistan/KAHRAMANMARAġ verilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya
postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı KahramanmaraĢ Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
BaĢkanlığının GüneĢli Mah. Karabağ Cad. No:12 K:3 Elbistan/KAHRAMANMARAġ adreslerinde
görülebilir veya 350.-TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
9761/2-2
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HASILAT PAYLAġIMINA DAYALI ROTASYONLU HAT KĠRALAMA
ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketinden:
1 - Ġdare: MotaĢ Malatya BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım ve Toplu TaĢıma ĠnĢaat ve
Taahhüt Proje ve MüĢavirlik Turizm Telekomünikasyon Tic. A.ġ.
Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. ġehir Mezarlığı Cad. MotaĢ Garajı No:4/3
YeĢilyurt/MALATYA
Tlf : (422) 336 9501
2 - ĠĢin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Malatya BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde ki
Dilek, Topsöğüt, Samanköy, Suluköy ve ġahnahan bölgelerinde ki ulaĢım ihtiyacının 25 adet
otobüs ile karĢılanması amacıyla hasılat paylaĢımına dayalı rotasyonlu hat kiralama iĢidir.
3 - ĠĢin Süresi: ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 8 yıldır.
4 - Ġhale Tarih ve Saati: 16/11/2015 Pazartesi günü saat: 14:00
5 - Ġhaleye Son Teklif Verme Tarih ve Saati: Tekliflerin en geç 16/11/2015 Pazartesi günü
saat: 14:00‘e kadar Hoca Ahmet Yesevi Mah. ġehir Mezarlığı Cad. No:4/3 MotaĢ Garajı Satın
Alma ġefliği YeĢilyurt /Malatya adresine teslim edilmesi gerekmektedir.
6 - Ġhale Usulü: 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi uyarınca ―Kapalı Teklif Usulü― ile
ihale edilecektir.
7 - Ġhalenin yapılacağı adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. ġehir Mezarlığı Cad. MotaĢ
Garajı Toplantı Salonu No:4/3 YeĢilyurt/MALATYA
8 - Ġhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer: Hoca Ahmet Yesevi Mah. ġehir
Mezarlığı Cad. No:4/3 MotaĢ Garajı Satın Alma ġefliği YeĢilyurt /Malatya
9 - Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 100,00 TL (Yüz Türk Lirası)
10 - Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı: Bu iĢin bir araç için 8 (Sekiz) yıllık
hat kira muhammen bedeli toplam 90.000,00-TL (Doksan bin Türk Lirası)‘dır. Geçici teminat
miktarı ise 2.700 TL (Ġkibinyediyüz Türk Lirası)‘dır.
11 - Her istekli bu rotasyonlu hatlara 1 adet ile 25 adet otobüs‘e kadar teklif vererek bu iĢi
yapabilecektir.
12 - Ġsteklilerde Aranılan ġartlar ve Belgeler:
A - Gerçek kiĢiler için Ġkametgâh Belgesi
B - Türkiye‘de tebligat için adres göstermesi; tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat
için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
C - Tüzel kiĢi olması halinde en az 3 (Üç) yıl toplu taĢıma faaliyeti yürüttüğüne dair belge
D - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası
belgesi vermesi
a) Gerçek kiĢi olması halinde ġöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası veya Minübüsçüler
ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu
yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b)‘deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak giriĢim olması halinde, pilot
ortağın faaliyet alanının yeterlik Ģartını sağlaması yeterlidir.)
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E - Ġmza Sirkülerini Vermesi
a) Gerçek kiĢi olması halinde Nüfus Cüzdan Sureti ve noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlemiĢ
noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu
tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca
onaylanmıĢ olması gerekir)
c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
F - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de
ġubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir).
G - Bu Ģartnamenin 5.maddesine göre vereceği teminata iliĢkin Geçici Teminat alındı
belgesi veya Banka Teminat Mektubu
H - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi vermesi.
Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri
vasıtasıyla imzalayacaklardır.
I - Ġhaleyle ilgili Ģartnamenin alındığına dair makbuzu tekliflerine eklemeleri,
Ġ - Bu Ģartname esaslarına göre hazırlanacak teklif mektubu,
J - Ġhaleye giren ortaklığın ortaklarından herhangi birisinin ikinci bir ortaklık oluĢturarak
teklif vermesi halinde bu teklif değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
K - Ġsteklilerce hazırlanacak standart formlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
a) Hasılat Payı Kabul Taahhütnamesi
b) Hat Kira Bedeli Teklif Mektubu
c) Hat Kira Bedeli Kabul Taahhütnamesi
d) Ortak GiriĢim Beyannamesi
e) 10.madde taahhütnamesi (4734 sayılı kanun kapsamında)
10 - Ġhaleye Katılamayacak Olanlar:
A - Ġsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması
gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında
değiĢiklik olan istekli, Ġdareye derhal bilgi verecektir. Ġhale üzerinde kalan istekli ise sözleĢmenin
imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına iliĢkin belgeleri
verecektir.
B - Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dıĢı bırakılarak isteklilerin geçici
teminatları gelir kaydedilir.
C - Yukarıdaki yasaklara rağmen, ihaleye girenin üzerine ihale yapılmıĢ ise, sözleĢmesi
fesih edilerek teminatı gelir kaydedilir.
Ġlan olunur.
9854/1-1
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Osmangazi Belediye Başkanlığından:
AĢağıda listede belirtilen; Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi
kapsamında Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması ĠĢi; 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 36. Maddesine
istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
1 - Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 1. Etap 2. Kısım 10316 Ada, 1 parsel, 10317 ada 1
parsel, 10318 ada 1 parsel, 10322 ada 1 parsel, 10324 ada 1 parsel Üzerine Kat KarĢılığı ĠnĢaat
Yaptırılması ĠĢi.
Yapı yaklaĢık maliyeti muhammen bedeli : 46.412.800,00.-TL+KDV
Geçici teminat bedeli
: 1.392.384,00.-TL
2 - Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 1. Etap 3. Kısım 10314 Ada, 1 parsel, 10315 ada 1
parsel, 10326 ada 1 parsel, 10427 ada 1 parsel, 10428 ada 1 parsel Üzerine Kat KarĢılığı ĠnĢaat
Yaptırılması ĠĢi.
Yapı yaklaĢık maliyeti muhammen bedeli : 53.926.600,00.-TL+KDV
Geçici teminat bedeli
: 1.617.798,00.-TL
3 - Soğanlı Kentsel DönüĢüm Projesi 1. Etap 4. Kısım 10309 Ada 1 parsel, 10310 ada 1
parsel Üzerine Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması ĠĢi.
Yapı yaklaĢık maliyeti muhammen bedeli : 38.666.600,00.-TL+KDV
Geçici teminat bedeli
: 1.159.998,00.-TL
1 - Birinci sıradaki 2. Kısım Ġhalesi 17.11.2015 tarihinde Salı günü saat 14:00‘de, Ġkinci
sıradaki 3. Kısım Ġhalesi 17.11.2015 tarihinde Salı günü saat 14:30 da, Üçüncü sıradaki 4. Kısım
Ġhalesi 17.11.2015 tarihinde Salı günü saat 15:00 de Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10‘daki Belediye
Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye
ENCÜMENĠ‘nce yapılacaktır.
2 - Ġhale suretiyle yaptırılacak olan Kat KarĢılı ĠnĢaat Yaptırılması iĢine ait idari Ģartname
her gün çalıĢma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Belediyemiz hizmet binası
1. katında bulunan DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNDE Satın Alma Servisinde
görülebilir.
3 - Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar her bir ihale ġartnamesi ve ekleri için 5.000,00 (BeĢBin) TL
bedel karĢılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.
4 - Ġstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat
10.00‘a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No: 10 Osmangazi/BURSA) adresindeki
ihalenin yapılacağı Encümen BaĢkanlığına, (Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Servisine)
makbuz karĢılığında verilmesi Ģarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya
herhangi bir nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine
komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile
açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar 12:00
komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
6 - Ġhale Komisyon BaĢkanlığı‘na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
7 - Ġstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %30‘un altında (%30 dahil)
teklif veremeyecektir. Ġdare lehine verilen %30 altındaki (%30 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir.
8 - Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
9 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı
bir Ģekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
10 - Ġhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koĢulu ile
ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN‘ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı
ise; Ġta Amiri‘nin ONAY‘ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Ġta Amiri‘nin ihaleyi fesh etmesi
halinde, iĢtirakçi idareye karĢı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11 - ĠĢin bitirme süresi sözleĢme tarihinden itibaren 20 (Yirmi) aydır.
12 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢi idari
Ģartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
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13 - Bu ihaleye Ortak GiriĢim olarak teklif verilebilir. Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel
kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır.
Ġsteklilerin:
A) Ġkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye‘de bir adres göstermesi
B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2015 yılı vizeli),
1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca
veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.)
C) Ġmza sirkülerini vermesi,
1. Gerçek kiĢi olması halinde kiĢinin noter tasdikli imza sirküleri,
2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye‘de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca
veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.)
D) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye‘de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
konsolosluğunca veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığı‘nca onaylanması gerekir.)
E) Teklifi oluĢturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. BaĢka bir
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
Yabancı iĢtirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından
yapılmıĢ olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya
sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye‘deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti
DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
F) Her bir ihaleye ait ĠĢin keĢif bedelinin %3‘ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat
vermesi,
G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler
Ġsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleĢmeye dayalı iĢin keĢif bedelinin % 50‘ü kadar,
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın 2015 yılı Yapı YaklaĢık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği‘nde
belirtilen III-A Grubu veya Kamu Ġhale Kurumunun Yapım ĠĢlerinde üst yapı grupları baĢlığında,
II. grup iĢlere ait iĢ bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iĢ bitirme
belgesinde belirtilmiĢ olacaktır.
2. Ġstekli Ģirket ise onaylı Ģirket tüzüğü ile birlikte Ģirket ortaklarını ve bunların hisse ve
görevlerini belirten belge,
3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
4. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı
olmadıklarını taahhütname Ģeklinde verecektir.)
6. Ekonomik ve mali yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdari Ģartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin
hazırlanması ve sunulması.
H) Ortak GiriĢim olarak ihaleye iĢtirak edilmesi halinde, ‗yukarıda istenilen belgelerin
(G/1‘‘ bendi hariç) tamamı Ortak GiriĢimin ortaklarınca münferiden karĢılanacaktır. Ancak,
Teminat Mektubu, Ortak GiriĢim ortaklarınca müĢtereken karĢılanacaktır. Yukarıda ―G/1‖
bendinde ―Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler‖ bölümünde belirtilen hususlar
ve niteliklerin tamamını, Ortak GiriĢimin Pilot firmasında bulunması Ģarttır. Ortak giriĢimin diğer
ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40‘ını sağlaması Ģarttır.
Ġ) Yer Görme Belgesi
J) ġartname Alındı Makbuzu
Bütün bu belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin
adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına iliĢkin adres yazılarak yapıĢtırılacak ve istekli
tarafından imzalanacaktır.
9861/1-1
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
MADDE -1: ĠHALENĠN KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ VE MĠKTARI:
Sakarya ili, Erenler Ġlçesi, Yeni Mahalle, Sakarya Caddesi, Sebze Hali Sitesi No: 367
adresinde bulunan 29.843,88m² alanlı (ticari arsa) taĢınmazın satıĢ iĢidir.
Ġhale konusu alandaki taĢınmazın Ġstekliye yer teslimi, 30/08/2017 tarihine kadar
yapılacak olup. Ġdare, 30/08/2017 tarihinden sonra taĢınmazın yer teslimini yapamazsa, idarenin
1 yıl süre uzatım hakkı vardır. (Not: Ġhaleyi alan istekli, bu konuda hiçbir hak ve alacak talebinde
bulunamaz)
MADDE -2: ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NERDE VE HANGĠ ġARTLARDA ALINACAĞI:
Ġhale ġartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 2.500,00 TL (ikibinbeĢyüztürklirası)karĢılığı
temin edilebilir.
NOT: Ġhaleyle ilgili vergi, KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, sözleĢme giderleri ve tapu
devri ile ilgili giderler istekliye aittir.
MADDE -3: ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE VE HANGĠ USULLE
YAPILACAĞI:
Ġhale Sakarya BüyükĢehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 19/11/2015 tarihinde
saat 14.00‘de 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35 -A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
yapılacaktır.
MADDE - 4: TAHMĠNĠ BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI:
Ġhale konusu alandaki taĢınmazın (ticari arsa) muhammen bedeli: 30.000.000,00TL+KDV
(otuzmilyontürklirasıdır)
Ġhale bedelinin %25 peĢin olarak sözleĢme imza altına alınmadan önce tahsil edilecek,
ihale bedelinin kalan kısmı taĢınmazın (ticari arsa) yer teslim tarihine kadar 8 eĢit taksitte
ödenecektir.
Geçici teminat: 900.000,00 -TL (dokuzyüzbintürklirası)‘dır.
MADDE - 5: ĠSTEKLĠLERDE ARANILAN BELGELER:
Ġhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kiĢilerden istenen belgeler.
1 - Ġrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi.
2 - Kanuni ikametgah adresini gösterir belgesi. (muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)
3 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.
4 - Ġhale ġartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmıĢ ihale
Ģartnamesi.
5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza sirküleri,
yanında vekaletname.
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c) Vekaleten katılınıyorsa, noterce tasdikli vekaletname.
6 - Belediyede borcu olmadığına dair yazı.
MADDE - 6: TEKLĠFLERĠN HANGĠ TARĠH VE SAATE KADAR NEREYE VERĠLECEĞĠ
Teklif Zarfları 19/11/2015 PerĢembe günü saat 13:00‘e kadar Sakarya BüyükĢehir
Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı, Gelirler ġube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi
gerekmektedir, posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaĢacak
teklifler, idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
2886 SAYILI DEVLET ĠHALE KANUNU UYARINCA ĠLGĠLĠLERE
Ġlan olunur.
9849/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, 1259 ada, 27 parsel üzerindeki 263457 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin Proje ve
Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGĠN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193)
tarafından, Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 2014/1610 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, 11.09.2015 tarihli ve E.2014/1610-K.2015/1280 sayılı karar ile ―dava konusu
iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Cengiz ERGĠN hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 27.10.2015 tarihli ve 29190
sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

9867/1-1

—————
03.10.2015 tarihli ve 29491 sayılı Resmi Gazete‘ de yer alan 862169 Ticaret Sicil No ile
Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı
Denetim Ltd. ġti. ile ilgili ilanda sehven yazılan ― 23.03.2015 tarih ve 29304 Resmi Gazete ‖
ifadesinin çıkarılarak ―04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı Resmi Gazete‖ ifadesinin eklenmesi
27.10.2015 tarihli ve 29186 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

9868/1/1-1

—————
03.10.2015 tarihli ve 29491 sayılı Resmi Gazete‘ de yer alan Proje ve Uygulama
Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi Ramazan SUNAR (Denetçi No: 7730; Oda Sicil No: 63301) ile ilgili
ilanda sehven yazılan ― 23.03.2015 tarih ve 29304 Resmi Gazete ‖ ifadesinin çıkarılarak
―10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete‖ ifadesinin eklenmesi 02.11.2015 tarihli ve
29272 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

9868/2/1-1

—————
Çanakkale Ġli, Çan Ġlçesi, 24 pafta, 505 ada, 93 parsel üzerindeki 710249 YĠBF nolu
inĢaatın denetimini üstlenen 3900 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 47 nolu
Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Müh. ve MüĢ. Ltd. ġti. tarafından,
Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 2015/1470 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan
davada, 06.10.2015 tarihli ve E.2015/1470 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin teminat
alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Teknik Yapı Denetim Müh. ve MüĢ. Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ
olan geçici durdurma iĢleminin yürütülmesi 28.10.2015 tarihli ve 29204 sayılı Makam Olur‘u ile
durdurulmuĢtur.
Ġlgililere duyurulur.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU
5531 Sayılı ―Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri
Mühendisliği Hakkında Kanun‖ un 6‘ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220
sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve
Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği‖ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma
çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç iĢleri
endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları,
uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aĢağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna
göre;
A) SINAVA GĠRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ġARTLAR:
a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya
denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını yapmak ve yanında
çalıĢtığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak
baĢarılı olmak koĢuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 03 Aralık 2015 PerĢembe günü
mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.
b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiĢ
olmalıdır.
c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma
çalıĢmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav baĢvuru formu ,
03 Aralık 2015 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla
gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
ç) Sınav baĢvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 09 Aralık 2015 ÇarĢamba gününe kadar
incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim
kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 11 Aralık 2015 Cuma gününe
kadar duyurulacaktır.
d) Oda TEMDEM kurulunun, 15 Aralık 2015 Salı günü Saat: 10.00 da Ankara‘da
yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve
değerlendirme sınav sonuçları 17 Aralık 2015 PerĢembe gününe kadar Oda internet sayfasında
ilan edilecektir.
e) SMM Sınavlarına aĢağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.
1- Mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını
baĢarıyla tamamlamıĢ ve ilk defa sınava girecek adaylar.
2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında baĢarısız olunan konular ile not yükseltilmek
istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar
f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 21 Aralık 2015 Pazartesi
günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.
g) Sınav giriĢ belgeleri, adaylara 23 Aralık 2015 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar
imza karĢılığı tebliğ edilecek veya baĢvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle
bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.
ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriĢ belgesiyle sınavlara girilebilecektir.
B) SINAVLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
a) Sınav günleri
: 03 Ocak 2016 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki
sınav oturumu yapılacaktır.
b) Sınav baĢlama saati : 09.30
c) Sınav süresi
: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda
yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav
yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre
olacaktır.
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ç) Sınav yeri ve adresi
d) Sınavların Ģekli
e) Sınav soru sayısı

: Ankara, sınav giriĢ belgesinde belirtilen adres ve salonda
: Çoktan seçmeli yazılı test
: Yönetmeliğin 40‘ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki
konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda
orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda
ağaç iĢleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her
bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.
f) Puan durumu
: Her
sınav
konusu
100
tam
puan
üzerinden
değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (Ġki buçuk)
puandır.
5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına
girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç ĠĢleri Endüstri
Mühendislerine Yönetmeliğin 35‘inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.
9754/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Ġbrahim Dumankaya Vakfı
VAKFEDENLER: Ġbrahim DUMANKAYA, Ömer DUMANKAYA, SavaĢ DUMANKAYA,
Ali DUMANKAYA, Orhan DUMANKAYA
VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO‘SU: Ġstanbul Anadolu 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.08.2015 tarihli ve E:2014/394,
K:2015/292 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Anaokulundan üniversiteye her seviyede eğitim öğretim müesseseleri
kurmak. Okul, yurt, kütüphane ve kurs binaları inĢa etmek ve idare etmek, aynı gaye
doğrultusunda faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluĢlara maddi ve ayni yardımlarda
bulunmak. Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalıĢmalar yapmak,
aynı amaçla kurulmuĢ resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımca olmak ve vakıf
senedinde yazılı olan diğer hükümleri gerçekleĢtirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: Kartal Yukarı Mahalle, Kuyumcu Sokak 599 Ada 44 Parsel
sayılı taĢınmazın bodrum kat 1 nolu bağımsız bölümü ile aynı taĢınmazın ½ paylı zemin kat 2 nolu
bağımsız bölümü ile Kartal Yukarı Mahalle, Rahmanlar Mevki 1844 Ada 18 Parsel sayılı
taĢınmazın 19/180 pay ile aynı taĢınmazın 19/180 payı ile 50.000.00.TL. (EllibinTürkLirası) dır.
YÖNETĠM KURULU: Ġbrahim DUMANKAYA, Ömer DUMANKAYA, SavaĢ
DUMANKAYA
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları gayece benzer bir vakfa veya kamu kurumuna devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
9856/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle 60251 ada 6 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi,
Belediyemiz imar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
9847/1-1

—————

Yenimahalle Eski 44269 ada 1 parsel, yeni 63806 ada 1,5 parseller ve 63807 ada 1 parsele
iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
9848/1-1
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:
SAĞLIK DENETÇĠ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
I. GENEL BĠLGĠLER
T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire
BaĢkanlığına 12-13 Aralık 2015 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Ankara‘da yapılacak yazılı, bu
sınavda baĢarılı olanlara tarihi daha sonra bildirilecek sözlü sınavla, iktisadi ve idari bilimler,
siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve iĢletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilmiĢ yurt içi ve yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan 10, eczacılık
fakültesi ile mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya
bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiĢ yurt içi ve yurt dıĢındaki
öğretim kurumlarından mezun olanlardan 5 olmak üzere toplam 15 Sağlık Denetçi Yardımcısı
alınacaktır.
BaĢvurular 09 Kasım 2015 Pazartesi günü 09:30 baĢlayıp 20 Kasım 2015 Cuma günü saat
17:30‘da sona erecektir. Sınava katılmak isteyen adayların Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığına bizzat baĢvurmaları veya sınav baĢvuru formu, 3 adet
fotoğraf ve KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, yükseköğrenim diploması veya
bitirme belgesinin A4 boyutunda onaylı örneğini postayla Denetim Hizmetleri Daire
BaĢkanlığının aĢağıda belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı
süresinde ulaĢmayan müracaatlar iĢleme konulmayacaktır.
Sınava katılmak isteyen adaylar baĢvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içeren duyuru
metnini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ve Denetim
Hizmetleri Daire BaĢkanlığından (MeĢrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 37 Kızılay - Çankaya
ANKARA) adresinden temin edebileceklerdir.
II. SAĞLIK DENETÇĠ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVINA BAġVURU ġARTLARI
Sağlık Denetçi Yardımcılığı GiriĢ Sınavına katılabilmek için aĢağıdaki nitelikleri taĢımak
gerekir:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları taĢımak,
b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, mühendislik ve fen-edebiyat
fakültelerinin kimya mühendisliği ve kimya bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler, siyasal
bilgiler, hukuk, iktisat ve iĢletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilmiĢ yurt içi ve yurt dıĢındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
c) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuzbeĢ (35) yaĢını
doldurmamıĢ olmak,
ç) Adli sicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,
d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elveriĢli
olmak,
e) T.C. Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05-06 Temmuz 2014
veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
sonuçlarına göre, eczacılık fakültesi, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya
mühendisliği ve kimya bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar için KPSS P8 puan
türünden 80 ve üzeri puan almıĢ olmak, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve
iĢletme fakültelerinin herhangi birinden mezun olanlar için KPSS P67 puan türünden 80 ve üzeri
puan almıĢ olmak gerekmektedir.
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Sınava baĢvuran adaylardan KPSS P8 ve KPSS P67 puanı sonuçlarına göre alınacak kiĢi
sayısının yukarıda belirtilen puan türlerinin her biri için ayrı ayrı 10 katına kadar aday (KPSS P8
50 aday, KPSS P67 100 aday) söz konusu puan türlerindeki baĢarı sıralaması dikkate alınarak
yazılı sınava çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan baĢlamak üzere yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile eĢit puana sahip diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 23 Kasım 2015 tarihinden itibaren Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden (www.thsk.gov.tr) ilan edilecek olup, kiĢilere ayrıca
özel bir duyuru yapılmayacaktır.
III. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE ĠSTENĠLEN BELGELER
Adaylar, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinde (www.thsk.gov.tr) ilan
edilen ―Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav BaĢvuru Formu‘nu açık ve eksiksiz olarak doldurup,
fotoğraf yapıĢtırıp ıslak imzalı olarak, aĢağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı MeĢrutiyet Caddesi Konur Sokak No:37
Kızılay/ANKARA adresine posta yoluyla veya hafta içi 09:30-17:30 saatleri arasında Ģahsen
baĢvuruda bulunabileceklerdir.
Sağlık Denetçi Yardımcılığı GiriĢ Sınavına Girmek Ġsteyen Adaylardan Ġstenen Belgeler;
1) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilerek, baĢvuru sahibi tarafından açık ve
eksiksiz doldurulmuĢ, fotoğraf yapıĢtırılmıĢ ıslak imzalı Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav
BaĢvuru Formu,
2) KPSS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
3) Üç adet fotoğraf,
4) Yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda),
Yukarda sayılan belgelerin, 20 Kasım 2015 Cuma günü 17:30‘a kadar Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığına teslim edilmesi Ģarttır. Postadaki
gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kuruma ulaĢmayan, eksik belge ve bilgileri bulunan ve Ģartları
taĢımadığı halde yapılan baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. BaĢvuru tarihi olarak,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı evrak birimine giriĢ tarih ve
saati esas alınacaktır.
Sınav baĢvurusu için müracaat edilecek yer:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı MeĢrutiyet Caddesi
Konur Sokak No: 37 Kızılay - Çankaya/ANKARA Tel: 0 312-416 82 90
IV. SINAV KONULARI:
Yazılı Sınav; Sağlık Denetçi Yardımcılığı GiriĢ Sınavı, aĢağıdaki konulardan seçilmek
suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılı sınav, KPSS P8 puan
türünden baĢvuracak adaylar için test, KPSS P67 puan türünden baĢvuracak adaylar için klasik
sınav Ģeklinde yapılacaktır. Kompozisyon ve yabancı dil sınavları, her iki puan türünden
baĢvuracak adaylar için ortak yapılacak olup yazılı sınav usulü uygulanacaktır.
A) Ġktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve iĢletme fakültelerinden veya
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiĢ yurt içi ve yurt dıĢındaki öğretim
kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları:
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a) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Ġdare Hukukunun Genel Esasları, Ġdari
Yargı, Ġdari TeĢkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel
Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza
Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar).
B) Ġktisat: Ġktisat Teorisi (Mikro Ġktisat, Makro Ġktisat), Ġktisadi DüĢünceler ve Doktrinler
Tarihi, Para, Banka, Kredi ve Konjonktür, Uluslararası Ġktisadi ĠliĢkiler ve TeĢekküller, ĠĢletme
Ġktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.
c) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Giderleri, Bütçe.
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap.
B) Eczacılık Fakültesi, mühendislik ve fen-edebiyat fakültelerinin kimya mühendisliği ve
kimya bölümlerinden mezun olan adayların yazılı sınav konuları:
a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisine iliĢkin
konular.
C) Her Ġki Aday Grubu Ġçin
a) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
b) Yabancı Dil: Ġngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden herhangi birisi.
V. SINAV TARĠHĠ, YERĠ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalı olarak Ankara‘da yapılacaktır. Yazılı
Sınav, KPSS P8 puan türünden baĢvuracak adaylar için 12 Aralık 2015 (Cumartesi) tarihinde 3
oturum, KPSS P67 puan türünden baĢvuracak adaylar için 12-13 Aralık 2015 (Cumartesi-Pazar)
tarihlerinde 6 oturum Ģeklinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın
yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ verilecektir. Adaylar,
sınava Sınav GiriĢ Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport)
kontrol edildikten sonra alınacaklardır. Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz
etmekle yükümlüdürler.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Sağlık Denetçi Yardımcılığı GiriĢ Sınavında; her konu grubu için tam not 100‘dür. Yazılı
sınavda baĢarılı sayılabilmek için her konu grubundan alınan notun 50‘den ve konu gruplarının
aritmetik ortalamasının da 70‘den aĢağı olmaması gerekir.
Yazılı sınav baĢarı sıralamasında, sınav notu eĢit olan adayların bulunması durumunda
yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Sözlü Sınav; Yazılı sınavda baĢarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan baĢlanmak
suretiyle alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aĢmayacak sayıda aday sözlü
sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda baĢarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavın
yapılacağı yer, tarihi ve saati Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden
(www.thsk.gov.tr) ilan edilecektir.
Sözlü sınavda aday;
a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.
Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için Komisyon BaĢkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması Ģarttır.
VI. SAĞLIK DENETÇĠ YARDIMCILIĞINA GĠRĠġ SINAVININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ,
SONUÇLARIN ĠLANI VE ĠTĠRAZ:
Sağlık Denetçi Yardımcılığı sınavını baĢarmıĢ sayılmak için giriĢ sınav notunun 70‘den az
olmaması gerekir. GiriĢ sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik
ortalaması alınarak bulunur.
Sınavda baĢarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriĢ sınavı notu en yüksek
olandan baĢlayarak kadro sayısı kadar kiĢi tercih edilir. GiriĢ sınavı notunun eĢitliği halinde,
sırasıyla yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notu eĢitse yabancı dil notu, yabancı dil notu
da eĢitse KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.
Sağlık Denetçi Yardımcılığı GiriĢ Sınavında baĢarılı olanlara yazılı tebligat yapılacak
olup kazananların listesi ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu resmi internet sitesinden
(www.thsk.gov.tr) ve kurum ilan panosundan ilan edilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden baĢlamak üzere
5 iĢgünü içinde Komisyona yapılır.
VII-DĠĞER HUSUSLAR
BaĢvuru evraklarında zımba kullanılmayacak olup, fotoğraf yapıĢtırıcı ile yapıĢtırılacaktır.
Bizzat baĢvuracak adayların diploma veya bitirme belgelerinin fotokopisi, aslını görmek
Ģartıyla BaĢkanlığımızca onaylanacaktır.
Sınava giren adayların yanlarında sadece sınava giriĢ belgeleri, kimlik kartları ile sınav
salonuna girmesine izin verilir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah,
çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve benzeri
cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her türlü
plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü
müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel,
açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina
içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taĢıdığı tespit edilen adayın sınavı
geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmıĢ hastalığı olanların BaĢkanlığın iznine tabi
ilaç ve gıdalar bu kapsamın dıĢındadır.
GiriĢ sınavı sonucunda baĢarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler
ile on beĢ gün içerisinde yazılı olarak Kuruma baĢvurmak zorundadır.
Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

9846/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 216

6 Kasım 2015 – Sayı : 29524

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:
AĢağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik
Belgesini kullanma hakkı veren sözleĢmeleri karĢılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen
nedenlerden feshedilmiĢtir.
Firmanın bu sözleĢmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleĢme konusu
belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranıĢın haksız rekabet hükümlerine göre
hukuki kovuĢturmaya sebep olacağı duyurulur.
TSE MERSĠN ĠTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ
Adres
: Gökdelen ĠĢ Merkezi Kat:3 MERSĠN
Tel
: 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70
Belge Türü : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme
Belge
Firma Adı

Fesih Tarihi Fesih Gerekçesi

Konusu

Belge No

TS 11939

33-HYB-223

03.09.2015

TS 12255

33-HYB-9

05.10.2015

TS 4943

33-HYB-102

05.10.2015

Standard Ġptali

TS 4943

33-HYB-101

05.10.2015

Standard Ġptali

TS 4943

33-HYB-188

05.10.2015

Standard Ġptali

TS 4943

33-HYB-202

05.10.2015

Standard Ġptali

TS 11827

33-HYB-458

14.10.2015

Firma Ġsteği

TS 12426

33-HYB-695

19.10.2015

Firma Ġsteği

TS 11939

33-HYB-85

19.10.2015

Firma Ġsteği

33-HYB-350

27.10.2015

Firma Ġsteği

Mergül Petrol Otomotiv Tarım
Ürünleri

TaĢımacılık

ĠnĢaat

Firma Ġsteği

Sanayi ve Ticaret A.ġ.
ÇağtaĢ Mak. ĠnĢ. San. ve Tic.
Ltd. ġti.
Omv Petrol Ofisi Anonim
ġirketi
Opet Petrolcülük A.ġ.
Enerji

Petrol

Pazarlama

A.ġ.

Adanalıoğlu

ġubesi

Ara Kontrol
Olumsuz

Ürünleri
Mersin
Enerji

Petrol Ürünleri Pazarlama A.ġ.
Mersin Adanalıoğlu ġubesi
Akpet

Akaryakıt

Dağıtım

Anonim ġirketi Mersin ġubesi
Hüseyin TaĢ – Lider TaĢ
Ticaret
Ġce Özel Sağlık Hizmetleri Ġlaç
Medikal Ürünleri ve Turizm
Pazarlama Ticaret Ltd. ġti.
Sarılar Otomotiv San. Tic. Tur.
Sey. Ltd. ġti.
Hocaoğlu

ĠnĢaat

Nakliyat

Turizm Madencilik ve Petrol

TS 12663

Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi

TS 12820

ve Ticaret Limited ġirketi Tp

TS 11939

Petrol Mersin ġubesi
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9875/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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 - DĠGER MEVZUAT: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı
Kanunların dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9852/1-1
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İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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 - Diger Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/8200 Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/8201 Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesi Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2015/8204 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği
–– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/108)
–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)
–– Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin
Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri
Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)

1
4
7

8
9
36
37
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/18 (Siyasi Parti Mali Denetim),
K: 2015/35 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2015/36 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2015/37 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2015/38 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2015/39 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2015/40 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2015/41 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil)
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