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—— • ——
KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI

Karar No: 6286 Karar Tarihi: 16/05/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 tarihli toplantısında, 9/6/2011 tarihli
ve 27959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/05/2011 tarih ve 3242/4
sayılı “Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere
İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

MADDE 1 – Ortak hükümler başlıklı 4 üncü Maddenin 4 üncü fıkrası
“Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair

dekontun dışında belge sunulmaz. Lisans süreleri lisans süresinin bitiminden itibaren İstasyonlu
Bayiliklerde 12 yıl, İstasyonsuz Bayiliklerde 5 yıl uzatılır. Ekte yer alan formdaki bilgiler ile
lisansa kayıtlı bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması du-
rumunda bayilerin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin
yükümlülükler ayrıca devam eder.” 

Şeklinde değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2015/100 
KARAR NO  : 2015/174 
DAVACI  : K.H. 
KATILAN : İBRAHİM KÜRÜZ, İbrahim ve Adile oğlu, 11/06/1979 İstanbul 

Doğ. TC No:52348250784 
VEKİLİ  : Av. ÖZLEM ARTUT, 
SANIK : İHSAN TORBA, Ahmet ve Remziye oğlu, 04/04/1978 

İSTANBUL doğumlu, KIRKLARELİ, MERKEZ, Erikler 
Mah./köy nüfusunda kayıtlı. İsmetpaşa Mah. 150. Sok. No: 9/l 
Sultangazi/İSTANBUL adresinde oturur. TC No: l6853467044 

SUÇ : Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken 
Krediyi Sağlamak, Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARİHİ/SAATİ  : 18/03/2009 
SUÇ YERİ  : İSTANBUL/BAYRAMPAŞA 
KARAR TARİHİ : 04.06.2015 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: 
1 - Sanık hakkında iddianame ile resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK 204/1, 

43/2, 53/1-2 maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de Bakırköy 10. 
Asliye Ceza Mahkemesine de dava açılmış ve mahkemece mahkumiyet kararı verilmiş, 
mahkememizce eylemin tek suç olduğu kabul edilmiş, dosyanın Yargıtay'da olduğu 
anlaşıldığından sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının CMK 
223/7 maddesi gereğince REDDİNE; 

2 - Sanık İhsan Torba hakkında banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken 
krediyi sağlamak suçundan dolayı kamu davası açılmış ve mahkemece de sahte kredi kartı 
üretilmesine teşebbüs suçundan dolayı TCK 245/2, 35/2, 62 maddeleri gereğince 
cezalandırılmasına karar verilmiş ise de Yargıtay Bozma ilamı ve dosya kapsamına göre sanığın 
eylemi 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 37/2 maddesinde açıklanan 
gerçeğe aykırı beyan, sözleşme ve eki belgelerde sahtecilik suçunu oluşturduğundan sanığın 
eylemine uyan 5464 sayılı kanunun 37/2 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç sebep ve 
saiklerine göre takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın ikrarı lehine takdiri tahfif nedeni sayılarak TCK 62 maddesi gereğince cezasından 
takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Başkaca yasal veya takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına, 
Sanığın TCK.nun 53. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan YOKSUN 
BIRAKILMASINA, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyu üzerindeki velayet, 
vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanık 
hakkında uygulanmamasına, 

Suçun işlenmesindeki şekil ve suretlere göre hapis cezasının paraya ve tedbire 
çevrilmesine yer olmadığına, 

Sanığın geçmişteki hali ile suç işlemedeki eğilimine göre ileride bir daha suç işlemekten 
çekileceği yönünde mahkememizde müspet kanaat hasıl olmadığından hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına ve ertelenmesine takdiren yer olmadığına, 
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Sanık İhsan Torba, Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/06/2003 tarih 2003/66 Esas 
2003/200 Karar sayılı ilamıyla 11/08/2007 tarihinde yerine getirilmiş tekerrüre esas teşkil eden 1 
Yıl 3 Ay hapis cezası ilamı bulunduğundan hakkındaki cezanın TCK.nun 58. maddesi ve 5275 
sayılı yasanın 108. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına ve cezanın 
infazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 

Dosyanın Yargıtay'a gidiş-dönüş posta masrafı düşüldükten sonra, mahkememizce 
yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen (150,00) TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline, 

Karar verilmiş olup mahkememizce verilmiş olan karar sanık İHSAN TORBA'NIN 
yokluğunda verilmiş, tüm aramalara rağmen sanık İHSAN TORBA'NIN açık adreslerinin tespiti 
yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden iş bu karar, 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 
müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanık İHSAN TORBA'ya TEBLİĞİNE, 

İlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık İHSAN TORBA'ya tebliğ 
işleminin yapılmış sayılması, mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık İHSAN TORBA'dan tahsil 
edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 4013 

—— • —— 
Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2012/220 
Karar No  : 2014/4 
Davacı : K.H 
Sanık  : HEKİM ALEHBERDİZADEH, kerim ve taşcan oğlu, 1984 İran doğumlu, 

ostane golestan bandare türkemen simin şehr İran adresinde oturur. 
Suç  : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama,  
Suç Tarihi  : 09/12/2012 
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan Sanık Hekim Alehberdizadeh hakkında 

Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 07/01/2014 tarih ve 2012/220 Es. 2014/4 karar sayılı 
kararımızla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapma veya sağlama suçundan CMK.nın 
223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verildiği verilen karar Ağrı Cumhuriyet Savcısı 
tarafından temyiz edildiği hususları tüm aramalara rağmen sanık bulunarak karar ve temyiz 
dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince kararımız ve temyiz 
dilekçesinin ilanen tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararımızın edilmiş sayılacağı 
ilan olunur. 4011 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1 - Encümen Kayıt No : 1333 
2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli : İstanbul 
b) İlçesi : Tuzla 
c) Cinsi : Arsa 
d) Pafta No : --- 
e) Ada No : 5824 
f) Parsel No : 1 
g) Yüzölçümü : 5.775,57 m²  
h) Satılacak Hisse Oranı : 389/2400 
ı) Halihazır : İşgalli 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
k) İmar Durumu : Konut + Ticaret Alanı 
l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez Mah. Muhtar Sk. 
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3 - Muhammen Bedeli : 1.872.240.-TL 
4 - Geçici Teminatı :  56.167,20 TL 
5 - İhale Tarihi ve Saati : 08 Haziran 2016 - 13:00 
6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 
7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 
8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  
  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL 
  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 
9 - Şartname Bedeli : 500.-TL 
10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. 

Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı 
halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-
a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) İmza sirküleri, 
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) 
fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi. 
11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 
başvurmaları gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 5047/1-1 
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20 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 20 kalem 

muhtelif cins ve miktar mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesi ile termin programına uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5070/1-1 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OTOYOLLARDA 

TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı Otoyollarda Trafik Elektronik 

Denetleme Sistemi(TEDES), teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi her kısım 

malzemenin tamamı için ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte bulunabilirler. 

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 İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5036/1-1 
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1 ADET ALT VÜCUT POZİTİF BASINÇLI KOŞU BANDI” SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi Müdürlüğü ihtiyacı “1 

adet alt vücut pozitif basınçlı koşu bandı” ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca tüm ihale dokümanı Ofisimizin 

www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olup, bu 

nedenle ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, belirtilen 

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

gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

ticari şartname ile diğer ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 

şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.06.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen 

başka bir tarihte açılacaktır. 

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

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5035/1-1 
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FABRİKADA BULUNAN 1 VE 3A BUHARLAŞTIRICI BORULARININ DEMONTAJ İŞİ 
YAPILACAK VE YENİ BORULARIN AĞIZLARINI ŞİŞİRİP AYNAYA MONTAJI 

YAPILARAK ALT VE ÜST AYNAYA MAKİNATOSU İŞLERİNİN  
YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda Ham Fabrikada bulunan 1 ve 3A buharlaştırıcı borularının demontaj işi 

yapılacak ve yeni boruların ağızlarını şişirip aynaya montajı yapılarak alt ve üst aynaya 
makinatosu işleri, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 
Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/186485 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0354 441 10 10 
  Faks: 0354 441 10 18 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; Ham 

Fabrikada bulunan 1 ve 3A buharlaştırıcı borularının 
demontaj işi yapılacak ve yeni boruların ağızlarını şişirip 
aynaya montajı yapılarak alt ve üst aynaya makinatosu 
işlerinin yapılması işi teknik şartlara uygun şekilde 
“ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin 
konusunu teşkil etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : Yer teslimini müteakip 50 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 13.06.2016 Pazartesi  günü saat 14.00 
4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

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

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4999/1-1 
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60.000 M3 BALAST FİGÜRE HALİNDE (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) 
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/171995 
İdarenin:  
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: B. Çobanlar İstasyonunda 20.000 m3, Argıthanı 

İstasyonunda 20.000 m3, Gökçekısık İstasyonunda 20.000 m3 olmak üzere toplam 60.000 m3 balast 
(Teknik Şartnameye göre) alım işidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir.  

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 21/06/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4922/1-1 
—— • —— 

MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/184887 
1 - İdarenin:  
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 346 2217000-4108         0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi  : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası 

Kemah-Alp istasyonları arasında, 300 adet Makineli Ray Alın Kaynağı yaptırılması hizmet satın 
alınması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 
Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 16/06/2016 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 
nolu oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 30,00 TL. 
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 
nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4919/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi (IV 
Bölüm) 356 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Yavuz Selim Mah. Küçük Sanayi Sitesi Mehmet Nuri 
Arıkan Cad. No: 39 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 356 işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer : KAHRAMANMARAŞ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 210.000.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 14.700.000 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara 

b) Tarihi ve saati : 14/06/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
5 - İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a) İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b) Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 

1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik 
personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a) İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b) Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

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

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

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

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

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

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

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

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

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Yavuz Selim Mah. Küçük Sanayi Sitesi Mehmet 
Nuri Arıkan Cad. No: 39 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 
500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      
1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

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

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

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5013/2-1 
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ARAZİ İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA  
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 
22 Adet Arazi Aracı kiralanması İşi Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/189768 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 - 0 312 736 1251 
c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Adet 4X4Binek Arazi Aracı, 
    3 Adet 4X4 Çift Kabin Pick-up,  
    5 Adet Minibüs 10 Kişilik,  
  Toplam 22 Adet Arazi Aracı Kiralanması İşi Hizmet 

Alımı 
b) Yapılacağı yer : Eskişehir İli ve Civarı  
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde 
işe başlanacak olup, işin süresi 01.07.2016 - 31.12.2016 
tarihleri arası 184 gündür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı 

Salonu 
b) Tarihi ve saati : 06/06/2016 Pazartesi Günü Saat: 10.30  
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Benzer iş olarak, her türlü kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen personel taşıma 

ve araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- (Elli) Türk Lirası karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5018/1-1 
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8 ADET TRAFO MERKEZİNİN AÇIK ŞALT SAHALARININ YABANCI OT MÜCADELESİ 
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 
 BATMAN 
8 ADET TRAFO MERKEZİNİN AÇIK ŞALT SAHALARININ YABANCI OT 

MÜCADELESİ HİZMET ALIM İŞİ. TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g 
maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 
Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/187083 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Batı Raman yolu 2. Km. p.k.: 50   72070 Merkez/ 

BATMAN 
b) Telefon ve faks numarası : (488) 2150408 - (488) 2150412 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 ADET TRAFO MERKEZİNİN AÇIK ŞALT 

SAHALARININ YABANCI OT MUCADELESİ 
HİZMET ALIM İŞİ 

  8 ADET TRAFO MERKEZİ TOPLAM (617.861,51 m2) 
  1 - 154 kV BATMAN TM = 4736 m2 
  2 - 380 kV BATMAN TM II = 56175 m2 
  3 - 154 kV DİYARBAKIR TM II = 5760 m2 
  4 - 380 kV DİYARBAKIR TM III = 58175 m2 (33 KV 

kapalı şalt arkası dahil) 
  5 - 380 kV DİYARBAKIR TM III ŞALT SAHASI 

DIŞINDA KALAN ALAN = 281415,513 m2 
  6 - 154 kV DİYARBAKIR TM IV = 6830 m2 
  7 - 380 kV CİZRE TM (154 kV CİZRE TM HARİÇ) = 

157000 m2 
  8 - 380 kV KIZILTEPE TM = 44550 m2 
  9-  154 kV SİİRT TM = 3220 m2 
b) Yapılacağı yer : 154 kV BATMAN TM, 380 kV BATMAN TM II, 154 

kV DİYARBAKIR TM II, 380 kV DİYARBAKIR TM 
III (33 kV kapalı şalt sahası arkası dahil) İLE 380 kV 
DİYARBAKIR III TM ŞALT SAHASI DIŞINDA 
KALAN ALAN, 154 kV DİYARBAKIR TM IV, 380 
kV CİZRE TM (154 kV Cizre TM hariç), 154 kV SİİRT 
TM, 380 kV KIZILTEPE TM. 

c) İşin süresi : 1.080 (BİNSEKSEN) TAKVİM GÜNÜ 
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ Batman 16. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03.06.2016 - 14:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

4.1.3.) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4.) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Teşekkülümüzün T.C. 
Ziraat Bankası Batman Merkez Şubesi nezdindeki 377120446041 nolu hesabına yatırıldığını 
gösteren makbuz/makbuzlar, 

4.1.5.) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

4.1.7.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8.) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

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

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

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 
işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen 
bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla 
iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

4.3.2. Teklif sahibi, Şartname ekinde örneği verilen ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI 
RUHSATNAMESİ’ni tekliflerinin ekinde sunmaları gerekmektedir. 

4.3.3. Teklif sahibi, Şartname ekinde örneği verilen ÜRÜN BİLGİ FORMU’nu 
düzenleyerek tekliflerinin ekinde sunması gerekmektedir.  

4.3.4. Teklif sahibi; Çalıştıracağı Ziraat Mühendisi’nin Bitki Koruma bölümü mezunu ve 
Bitki Koruma dersi almış olduğunu kanıtlayan belgenin teklif ekinde sunması gerekmektedir.  

4.3.5. Teklif sahibi firma kullanacağı ilaçların tanıtım kataloglarını tekliflerinin ekinde 
sunması gerekmektedir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapmış oldukları zirai mücadele hizmet alım işi 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve T.C Ziraat Bankası Batman 

Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesaba 100,00-TL (Yüz TL) yatırılarak banka dekontu 
karşılığında TEİAŞ Batman 16. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Servisinden satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ Batman 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı 

Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5029/1-1 
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KARS TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI VE 
ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 
Başkanlığından:  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kars Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 
biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 
ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Kars TDİ (Besi) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 
Cumhuriyet Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No: 20 KARS 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kars TDİ (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Yol, İçme 

Suyu, Atıksu, Yağmursuyu, Telekom ve Elektrik 
Dağıtım Şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı 
yapım işi 

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

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

d) İşin süresi : 850 (SekizYüzElli) takvim günüdür. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F.) : 26.891.800,17 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.882.426,01 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık 
Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. 
kat 1229 nolu Salon Lodumlu/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 14/06/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği 
Listesinde bulunan AIV, AV grubu yapım işleridir.  

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

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

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

form örneğine uygun olarak, Kars Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.(Banka dekontu veya doküman alındı 

belgesi) 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasını, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir 
Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

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

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

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

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. 
Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Kars Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize 
Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No: 20 KARS 
adreslerinde görülebilir veya 750,00 TL ihale dokümanı bedelini Kars Tarıma Dayalı İhtisas 
(Besi) Organize Sanayi Bölgesinin Halkbank Bankası Kars Şubesi TR81 0001 2009 4800 0010 
2604 01 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire 
Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA adresinden 
temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 4990/2-1 
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TROMEL YIKAYICIYA AİT ASTAR ELEMANLARI İMALATININ VE MONTAJININ 
YAPILMASI, TROMEL YIKAYICININ GÖVDESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN  

YAPILMASI, KUMLANMASI VE BOYANMASI SATIN ALINACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/173719 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0274 461 3400 / 6174 - 0274 461 3403 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu malın niteliği,  
     türü ve miktarı : 1 Takım Tromel yıkayıcıya ait astar elemanları 

imalatının ve montajının yapılması, tromel 
yıkayıcının gövdesindeki değişikliklerin yapılması, 
kumlanması ve boyanması satınalımı 

3 - İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 13.06.2016 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1. İstekliler; 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini, 
4.1.7. Bu Madde Boş Bırakılmıştır. 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
4.1.9. Mali Durum Belgesini, 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.1.10. İş Deneyim Belgesini, 
Bu Madde Boş Bırakılmıştır. 
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4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,  
Bu Madde Boş Bırakılmıştır. 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
5 - İhale dokümanı Emet Bor İşletme Müdürlüğü-Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi 

(Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA) (Tel: 0 274 461 3400/6174) adresinde ve 
Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve 
kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Emet Bor İşletme 
Müdürlüğü’ne veya Türkiye Ziraat Bankası Emet Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR55 0001 0002 
8237 7122 4555 25)  no.lu Emet Bor İşletme Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura 
düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası 
ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin 
yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks 
numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale 
dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 
olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 13/06/2016 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
Muhaberat Servisi  Emet/KÜTAHYA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 4931/1-1 

—— • —— 
KEPEZ-I VE KEPEZ-II HES’E AİT YENİ IZGARALARIN VE IZGARA TEMİZLEME 

SİSTEMLERİNİN TEMİNİ, DEMONTAJ MONTAJ TEST VE DEVREYE ALMA  
İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden: 
1 - İKN NO: 2016/188903 
2 - Kepez-I HES biriktirme ve yükleme havuzları ile Kepez-II HES havuzu su giriş 

ızgaralarının imalatı ve bu 3 ızgaranın temizlenmesi için görev yapacak ızgara temizleme 
sisteminin imalatı ve çalışır durumda teslimi işi yaptırılacaktır. 

3 - Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 Dahili: 289) Şirketimizin Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir, dokümanlar isteklilere 200 TL 
karşılığında verilecektir. 

4 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 07 Haziran 2016 Salı günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste bulunan 
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Şirketimiz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu 
ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde 
yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen 
vermekte serbesttir. 

6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. 

 4980/3-2 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 
Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2016/185612 
1 - İdarenin 
a) Adresi : SİVAS KARAYOLU 5. KM. SORGUN/YOZGAT 
b) Telefon - Faks Numarası : 0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 
2 - İhale Konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2016/2017 kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 40.000 (Kırkbin) ton linyit 
kömürü alımı. 

 
Cinsi Tane Büyüklüğü Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) 
Linyit 0,5-18 mm 2.100 - 2.300 20.000 
Linyit 0,5-18 mm 3.000 - 3.200 20.000 

 
b) Teslim Yeri(leri) : Yozgat Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç 

üzerinde). 
c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

CİNSİ 
01.08.2016/ 
31.08.2016 

01.09.2016/ 
30.09.2016 

01.10.2016/ 
31.10.2016 

Linyit (0,5-18 mm 2.100-2,300 kcal/kg.)   5.000   8.000   7.000 
Linyit (0,5-18 mm 3.000-3,200 kcal/kg.)   5.000   8.000   7.000 

TOPLAM 10.000 16.000 14.000 
 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : YOZGAT ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 
b) Tarihi - Saati : 15.06.2016 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir: 
4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

ğ) Fabrikamızın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde 
kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre 
Kurulu belgesi. 

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

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (ğ) bendinde 
belirtilen belgenin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. 

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.3.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere 
isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde 
kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. 

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 
İdaremizce gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi, ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden yapılır. 
4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
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4.4.1. İş deneyim belgeleri 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. (Ek:16/07/2011-27996 
R.G./3 md.) Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı 
aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen 
iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre 
asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim 
belgesi sunması durumunda, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve 
diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş 
deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanması zorunludur. 

(Değişik:16/08/2014-29090 R.G./2.md.) Kısmi teklife açık ihalelerde, teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması durumunda, belgenin düzenlendiği malın teklif edildiği kısma 
yönelik iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu belgenin düzenlendiği 
malın teklif edilmediği kısımlar için ise ayrıca iş bitirme belgesi veya bu şartnamenin 7.5.1.2.nci 
maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir. 

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

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 
süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 
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a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

İstekli yetkili satıcı ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile yapmış olduğu 
sözleşmeyi veya ilgili ocak veya işletme tarafından istekliye kömür teslimatı yapılacağına dair 
yazı veya belgeyi veya kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir. (İsteklinin kömür 
ocağının sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduğunu gösteren belgeler) 

İstekliler; 
- Teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini, 
- Kömür üretim sahasının haricinde, kömür üretim sahasının bağlı olduğu ilçenin sınırları 

içinde olmak kaydıyla sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini, 
- İthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük 

işlemleri tamamlandıktan sonra “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı 
Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2016/7)” göre beyan edilen il 
sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde belirteceklerdir. 

Sözleşme sonrası mücbir sebepler dışında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında 
oluşturabilecekleri stok alanlarından (kömür üretim sahasının bağlı olduğu ilçenin sınırları dışında 
bulunan stok alanlarından ve yukarıda ithal kömürler için ifade edilen stok alanlarının dışındaki 
stok alanlarından) yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir. 

4.4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İdare, isteklinin teklif ettiği kömüre ait teknik özelliklerin doğruluğunun teyidi için 
idarece belirlenen uzmanlar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve/veya stok sahalarında 
yerinde inceleme yapacak ve değerlendirmeye esas numune alacaktır. İdare, istekliye üretim 
ve/veya stok sahalarından numune alacağı gün ve saati yazılı olarak bildirecektir. İstekli de 
numune alma sırasında kendisinin veya vekilinin bulunup bulunmayacağını ve bulunacak kişinin 
kimliğini idareye yazılı olarak en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir. 
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Yerinde inceleme işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin 
bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri 
halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir. 

İsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kişinin kimliğini idareye yazının 
fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri 
durumunda veya teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim ve/veya stok sahasında tutulan 
tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
5.1. Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı 
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 
7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
8 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Balıkesir adresinde 

görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) 
11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 
11.1. İhale konusu her kömür türü, toz veya 10 - 18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı 

bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14 000 ton ise teklif 
miktarı 14 000 ton olacaktır. 

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

13 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 
14 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
16 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5000/1-1 
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TH70/34 GEÇMELİ BAĞ DEMİRİ BAĞLANTI ELEMANLARI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: TH70/34 geçmeli bağ demiri bağlantı elemanları 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2016/185023 
Dosya no  : 1626054 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : TH70/34 geçmeli bağ demiri bağlantı elemanları      

(6 kalem) 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu, Üzülmez. Karadon, 

Amasra Taşkömürü İşletme Müesseseleri iş sahasıdır.  
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 13.06.2016 Pazartesi günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4. 2.1 - --- 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 13.06.2016 PAZARTESİ günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

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

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

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

İlan olunur. 4996/1-1 
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ESKİŞEHİR BÖLGE KAN MERKEZİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILMASI 
İHALESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
16.05.2016 tarih 29714 sayılı Resmi Gazete nüshasında yayınlanan, Eskişehir İli, 

Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada,  
1 Nolu Parsel) taşınmaz üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi bina inşaatının anahtar teslim 
götürü bedel ile yaptırılması ihalesi “İstiklal Mah. 2 Eylül Cad. Kızılay İş Hanı No: 4/6   26010 
ESKİŞEHİR” adresindeki Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığında yapılacaktır.  

Firmalar tarafından ihale zarfları Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığına en geç 
09.06.2016 günü saat 10:30’a kadar teslim edilecek olup, 2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 
10.06.2016 günü saat 14:30’da Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı toplantı salonunda 
açılacaktır.  

İlgililere duyurulur. 5031/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 37. İcra Müdürlüğünün 2012/2304 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4918/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 04/03/2016 tarih ve 187 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarih ve 986 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, Bağlıca, Fatih Sultan ve Erler Mahalleleri Başbakanlık Kamu Hizmet Alanı Etki Bölgesine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 26/05/2016 günü Müdürlüğümüz ilan 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5044/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi (Şirket)’nin 09/11/2006 tarih ve İHR/975-1/20522 

numaralı İhrakiye Teslimi Lisansı, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 2015/2942 E. sayılı davada 
aldığı 19/11/2015 tarihli Karar (Tebligat tarihi 26/04/2016) gereğince 27/04/2016 tarihinde 
yeniden yürürlüğe girmiştir. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin son fıkrası uyarınca; havaalanındaki depolama veya ikmal 
faaliyetleri için Şirket adına alınmış bir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya söz konusu 
ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yapılmış en az bir yıl süreli depolama veya ikmal 
hizmeti alım sözleşmesinin veya büyük heliportlara ilişkin olarak Şirket adına alınmış Heliport 
İşletme Ruhsatının aslı ya da noter onaylı suretinin ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi 
içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve jet yakıtı ithali ve satışı yetkisinin, 
İHR/975-1/20522 numaralı Lisans resen tadil edilerek, kaldırılacağı hususları 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 4914/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı ile “Çukurkuyu Kasabası, 

Zafer Mahallesi, Kara Musa Yaylası, Küme Evleri, No:9 Bor/NİĞDE” adresinde Dilekpınar 
Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olan, daha sonra 
03/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan akaryakıt istasyonunda 24/06/2013 tarihinde Niğde İl 
Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında istasyonda vaziyet planı 
haricinde yer altı tankı tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olduğu değerlendirilmesi nedeniyle 31/12/2015 
tarihli ve 6047-15 sayılı Kurul Kararı ile mezkur kişi hakkında açılan soruşturma kapsamında 
hazırlanan 20/01/2016 tarih ve 49 sayılı Soruşturma Raporu, bayi tarafından herhangi bir 
savunma sunulmamış olması ve Denetim Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili görüşü Kurul 
tarafından değerlendirilmiş olup; 

a) Akaryakıt istasyonunda vaziyet planında bulunmayan tank kullanılmasının 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil 
ettiği,  

b) Tüzel kişinin konu ile ilgili savunma sunmamış olduğu, 
anlaşıldığından alınan 30/03/2016 tarih ve 6189-19 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel 

kişi hakkında akaryakıt istasyonunda gizli tank kullanılması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca 1.000.000 TL; 
idari para cezası verilmesine; ayrıca bu fiilin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 
üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle verilen idari para cezasına karşı 
yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca 
tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 
fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 
dava açma hakkının saklı olduğu, ancak bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari 
para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci 
fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 
halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 4913/1/1-1 

————— 

Kurulun 10/12/2015 tarihli ve 5913-36 sayılı Kararı ile 31/05/2012 tarihli ve BAY/939-
82/31060 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
10/05/2013 tarihli tespite göre Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’ne yeniden satış amacıyla akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 
maddesinin (g) bendine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde 
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araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma 
açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma 
sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 598 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4913/2/1-1 

————— 

Kurul’un 25.02.2016 tarihli ve 6131-22 sayılı Kararı ile; 10.03.2011 tarihli ve 
MYĞ/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’ne ait tanktan 20.03.2013 tarihinde alınan numunenin 3959 sayılı Analiz 
Raporuna göre bitkisel yağ esaslı olduğunun ve organik çözücü içermediğinin tespit edilmesi 
sebebiyle, bahse konu şirketin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun denetim tarihi itibariyle yürürlükte olan 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası 
ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 
üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 
şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 
sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma 
sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.03.2016 tarihli ve 529 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4913/3/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.02.2016 tarihli ve 6130-43 sayılı Kararı ile, 
“Aydın-İzmir Karayolu 19. Km. Ömerbeyli Köyü (Pafta:6 Ada: - Parsel:1938) Germencik/Aydın” 
adresinde Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere 
Kurumdan 18.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31652 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 
söz konusu lisansı 20.08.2013 tarihinde sonlandırılan Derin Jeofizik Jeolojik Sismik Etüdler 
İnşaat Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 09.04.2014 tarihli tespite 
göre, “Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:289/A-B-C (Ada:3591 Pafta:P.7 Parsel:1) 
Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak 
faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 14.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29620 sayılı istasyonlu 
bayilik lisansı alan HSM Pet. Tem. Özel Eğ. Gıda Nak. Tek. Kon. Hayv. Toprak Ürü. İnş. Tur. 
Mad. Reklam ve Org. Nalburiye Otel Lokanta Eğlence Yerleri Sarr. Day. Tük. Mal. Kim. Madde 
Kim. Boya Mob. Dek. İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmesi ve bu 
nedenle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunarak 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 
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fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına 
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, bahse konu şirket hakkında, lisanssız bayilik faaliyetinde 
bulunması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 1 
inci alt bendi ve (f) bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 
2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 72.751,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 
idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini 
takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 
aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur.  4913/4/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli ve 6080-21 sayılı Kararı ile, 
“Dingiller (Çamlı Geriz) Mevkii 280 Sok. Kuzeyi Serpme Evler No:90 (Pafta:K-19, ADA:-, 
PARSEL:369) Akhisar Manisa” adresinde Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited 
Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 06.06.2011 tarihli ve BAY/939-
82/29574 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda, 
21.03.2014 tarihli tespite göre, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde “İzmir-Tire Yolu 10.Km 
Akkoyunlu Köyü (Pafta No.L.19.D.14.A.4, Parsel No.577) Tire İzmir” adresinde Termopet 
Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi bayisi olarak faaliyette bulunmak üzere Kurumdan 
09.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31745 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan DBS Petrol 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 
8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 
(c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 üncü alt bendi ile yine aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve 
“5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak 
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince belirlenen 176.681,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 176.681,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 
Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
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yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4913/5/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli ve 6080-45 sayılı Kararı ile, 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2014 tarihli ve 15732 sayılı yazısı ekinde Kuruma 
gönderilen 28.03.2014 tarihli ve 2014-B-620/2 sayılı raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit 
edildiği üzere, “Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 
Daire:102 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı 
Dağıtıcı Lisansı (Alt Başlık: İhrakiye Teslimi) kapsamında faaliyet göstermek üzere lisans alan 
MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin akaryakıtı (jet yakıtını) 
amacı dışında kullanmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci 
fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı olduğu 
anlaşıldığından, MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü alt bendi ve “5015 
Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına ve 5015 sayılı kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna 
karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan lisans sahibinin 03.03.2005 tarihli ve 
DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 
Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 
Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  4913/6/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli ve 6080-46 sayılı Kararı ile, 
Başkanlık Makamı’nın 05.08.2013 tarihli ve 27327 sayılı oluru çerçevesinde hazırlanan 
11.10.2013 tarihli ve 2 sayılı raporda belirtilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, “Barbaros 
Mahallesi Ahlat Sokak No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 Daire:102 
Ataşehir/İSTANBUL” adresinde 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı Dağıtıcı 
Lisansı (Alt Başlık: İhrakiye Teslimi) kapsamında faaliyet göstermek üzere lisans alan MMG 
Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Ocak-Ağustos 2013 döneminde 
(14) adet bayisi ve dağıtıcılar arası ticaret kapsamında akaryakıt satışı yaptığı (5) adet dağıtıcı 
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lisansı sahibine düzenlediği satış faturalarına satış yaptığı muhatabın lisans numarasını 
yazmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu 
anlaşıldığından, MMG Petrol Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihinden 
itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine 
idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 
%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini 
takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 
aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur.  4913/7/1-1 

————— 

Kurul’un 07/04/2016 tarihli ve 6209-59 sayılı kararı ile; 21.07.2011 tarih ve MYĞ/3333-
5/29770 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Petrolsan Petrol Ürünleri ve 
Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 24.09.2014 tarihinde yapılan denetimde B-285205 
sayılı numune alma tutanağı ve 007512 Mühür numarası ile satışa hazır 15'er kg'lık tenekelerden 
alınan numunenin Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nin 22.10.2014 tarihli ve 10239 sayılı 
analiz raporunda Grup I Baz Yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit 
edildiğinden, lisans sahibinin sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunmasının 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkrası ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında 
Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) bendi hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından 
lisans sahibi hakkında Lisanslı tesisinde Lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi 
sebebiyle 6455 sayılı kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 
(e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 
2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 363.755 TL. 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum 
kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil 
Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 363.755 TL. tutarındaki idari para cezasının 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 4913/8/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.05.2016      Karar No: 6954 

ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI  : Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.  
● MERKEZİ ve TEBLİGAT  
    ADRESİ : Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ : 17.02.2015 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 25.145 hektar  
• BÖLGESİ : Kara  
• KAPSADIĞI İLİ  : Kars 
• PAFTA NUMARASI : H51-a1,a3,a4 
KARAR: 
Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Kars ilinde 25.145 

hektarlık H51-a1,a3,a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı 
incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 4934/1-1 
————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi:10.05.2016      Karar No: 6956 

ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI  : Gümüş Madencilik İnşaat Petrol  Turizm San. ve Tic. A.Ş.  
 ● MERKEZİ ve TEBLİGAT 
    ADRESİ : Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ : 17.02.2015 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 9.929 hektar  
• BÖLGESİ : Kara  
• KAPSADIĞI İLİ  : Iğdır 
• PAFTA NUMARASI : H51-c3,c4 
KARAR: 
Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Iğdır ilinde 9.929 hektarlık 

H51-c3,c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 
10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4938/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.05.2016      Karar No: 6957 

ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI : Gümüş Madencilik İnşaat Petrol  Turizm San.ve Tic. A.Ş.  
● MERKEZİ ve TEBLİGAT 
    ADRESİ : Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat  Çankaya-

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ : 17.02.2015 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.390 hektar  
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İL : Iğdır 
• PAFTA NUMARASI  : I52-A  
KARAR: 
Gümüş Madencilik İnş. Pet. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Iğdır ilinde 59.390 hektarlık 

I52-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri 
gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4936/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.05.2016       Karar No: 6955 

ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI  : Gümüş Madencilik İnşaat Petrol  Turizm San. ve Tic. A.Ş.  
 ● MERKEZİ ve TEBLİGAT 
    ADRESİ : Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ : 17.02.2015 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 60.290 hektar  
• BÖLGESİ : Kara  
• KAPSADIĞI İLLER  : Ağrı, Muş, Bitlis 
• PAFTA NUMARASI : K49-A 
KARAR: 
Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Ağrı, Muş, Bitlis illerinde 

60.290 hektarlık K49-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 4937/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.05.2016       Karar No: 6959 

ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI  : Gümüş Madencilik İnş. Pet. Turizm San. ve Tic. A.Ş.  
● MERKEZİ ve TEBLİGAT  
   ADRESİ  : Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri No:174 Balgat Çankaya/ 

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ : 17.02.2015 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 47.567 hektar  
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ  : Kars, Iğdır 
• PAFTA NUMARASI  : H51-D  
KARAR: 
Gümüş Madencilik İnş. Pet. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Kars, Iğdır illerinde 47.567 

hektarlık H51-D paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu 
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4935/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.05.2016       Karar No: 6953 

ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI  : Gümüş Madencilik İnşaat Petrol  Turizm San.ve Tic. A.Ş.  
● MERKEZİ ve 
   TEBLİGAT ADRESİ : Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ : 17.02.2015 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 7.648 hektar  
• BÖLGESİ : Kara  
• KAPSADIĞI İLİ  : Iğdır 
• PAFTA NUMARASI : H52-d3,d4 
KARAR: 
Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Iğdır ilinde 7.648 hektarlık 

H52-d3,d4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 
10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4939/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.05.2016       Karar No: 6952 

ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI  : Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.  
● MERKEZİ ve 
 TEBLİGAT ADRESİ : Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat Çankaya-

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ : 17.02.2015 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 58.982 hektar  
• BÖLGESİ : Kara  
• KAPSADIĞI İLİ  : Kars  
• PAFTA NUMARASI : H50-B 
KARAR: 
Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Kars ilinde 58.982 

hektarlık H50-B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 nci maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4940/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.05.2016      Karar No: 6958 

ŞİRKETİN: 
● TİCARİ UNVANI  : Gümüş Madencilik İnş. Pet.  Turizm San. ve Tic. A.Ş.  
● MERKEZİ ve 
   TEBLİGAT ADRESİ  : Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri No:174 Balgat/Çankaya/ 

ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ  : 17.02.2015 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.396 hektar  
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLERİ  : Ağrı-Iğdır 
• PAFTA NUMARASI  : I51-B  
KARAR: 
Gümüş Madencilik İnş. Pet. Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin Ağrı ve Iğdır illerinde 59.396 

hektarlık I51-B paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu 
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 4941/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 



26 Mayıs 2016 – Sayı : 29723 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/162309 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Merkez /Ağrı 

Adresi 
Fırat Mahallesi 950. Sok. ATSO 

arkası 
Tel-Faks 472 215 21 20 – 472 215 24 99 

Posta Kodu 4100 E-Mail agrı@aile.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Muyak İnşaat Nakliye Kömür Gıda 

Tekstil Petrol Medikal İthalat İhracat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Özel İdare İşhanı Kat: 1 No: 1 

Hamur/Ağrı 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6260351408     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 82  

Oda Sicil No: 7279 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 5037/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5020/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
 5019/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2016 – Sayı : 29723 

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Emlak Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5032/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/159404 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Niğde Polis Meslek Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 

İl/İlçe NİĞDE 

Adresi 
İlhanlı Mah. Çevreyolu Cad. 
No:43 51200   Merkez/NİĞDE 

Tel-Faks 0 388 233 04 01 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ÖZERKAN YAY. ENR. TUR. GIDA 
İNŞ. MLZ. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Hakan ERKAN 

Adresi 
Macun Mah. Gimat 19. Blok No: 570 
Macunköy Yenimahalle/ANKARA 

Macun Mah. Gimat 19. Blok 
No:570 Macunköy 
Yenimahalle/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  38041661256 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6900013853  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Ticaret Sicil No: 382324  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5068/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/107447 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Samsun Polis Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğü 

İl/İlçe SAMSUN 

Adresi 
Samsun Polis Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğü 
Altınkum/SAMSUN 

Tel-Faks 0 362 467 15 80 - 81 

Posta Kodu  E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SİVAS İNCİ YEMEKÇİLİK TEMİZLİK 
ENERJİ HAYVANCILIK İNŞAAT 
TURİZM İTHALAT İHRACAT 
TİCARET VE SANAYİ LİMİTED 
ŞİRKETİ 

 

Adresi 
Gültepe Mah. 16. Toptancılar Sok. 11. 
Blok No: 72/L   Merkez/SİVAS 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

5980781424  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Oda Sicil No: 18277, Ticaret Sicil 
No:13224 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5069/1-1 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/123460 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu İzmir İl 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Konak/İzmir 

Adresi 
Birleşmiş Milletler Caddesi 
No: 16 Varyant-Konak/İZMİR 

Tel-Faks 0 232 255 91 91/0 232 261 95 66 

Posta Kodu 35260 E-Mail izmir@kyk.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
YALÇINER TAŞIMACILIK 
PETROL ÜRÜN. GIDA SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 

ERCÜMENT GEYİK 

Adresi 
MANSUROĞLU MAH. 286/8 SOK. 
No: 1 K: 1 D: 3 BAYRAKLI/İZMİR 

MANSUROĞLU MAH. 273/3 SOK. 
NO: 6 D: 13 BAYRAKLI/İZMİR 

T.C. Kimlik No.  27256526252 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

9320046998  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 87477  
6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5071/1-1 
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PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/74037 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI / 
PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İl/İlçe Ulus/ANKARA 

Adresi 
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 
F Blok 1. Kat 

Tel-Faks 
Tel: 0 312 509 54 00  
Faks: 0 312 309 56 08 

Posta Kodu 06101 E-Mail satinalma@ptt.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Haskale Seyahat Taş. Otom. Pet. 
Org. Dağ. Tic. ve San Ltd. Şti 

Hakan ERGÜNEY 

Adresi 
Büyük İstanbul Otogarı No: 168 
Bayrampaşa/İSTANBUL 

Akpınar Mah. 858 Cad. No: 16/2 
Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  38521365902 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

8570299325  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 697588  

6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5072/1-1 



26 Mayıs 2016 – Sayı : 29723 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.04.2016 tarihli toplantısında, Erzincan ili 

nüfusuna kayıtlı 02.10.1987 doğumlu Doğan oğlu Onur DELEN'in Bulgaristan'daki "Sofya 
Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
08.01.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3449 seri numaralı "Endüstri Mühendisliği" 
alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, 
söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 
işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 4909/1-1 
————— 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.05.2016 tarihli toplantısında, Bolu ili nüfusuna 
kayıtlı 01.11.1983 doğumlu Bedri oğlu İsmail AKGÜN'ün Bulgaristan'daki "Ruse Angel Kınçev 
Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
17.12.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4282 seri numaralı "Makine Mühendisliği" 
alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, 
söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 
işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 4910/1-1 
————— 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.05.2016 tarihli toplantısında, Çanakkale ili 
nüfusuna kayıtlı 15.06.1988 doğumlu Cahit oğlu İlker DOĞAR'ın Bulgaristan'daki "Sofya Teknik 
Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
08.07.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5143 seri numaralı "Endüstri Mühendisliği" 
alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, 
söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 
işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 4911/1-1 
—— • —— 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İletişim, Fakültesi’nin 
aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar 
tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik 
Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

İletişim 
Radyo, 

Televizyon 
ve Sinema 

Sinema Prof. 
Dr. 1 

Doçentliğini Görüntü 
Sanatları Anabilim Dalında 
almış olmak, bu alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 
Sinema, Televizyon, Belgesel 
ve Reklam alanlarında 
mesleki deneyimi ve alanı ile 
ilgili atölye çalışmaları 
yapmış olmak. 

 4987/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2016-155 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31.03.2016-2740 SİVAS 
Dosya No    : 60.06.70 
Tokat İli, Turhal İlçesi, Yazıtepe Köyü, Köyüstü Mevkiinde sit alanı dışında, tapunun 122 

ada, 9 16, 19, 20 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen 
Kurudere Nekropolü’ nün 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilinin yapılmak üzere Kurulumuzca 
değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.03.2015 
tarih ve 34566755-168/735 sayılı yazısı, ekleri, Tokat Müze Müdürlüğünün 16.03.2015 tarihli ve 
2015/50 sayılı uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 29.02.2016 tarihli 
ve 157 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Turhal İlçesi, Yazıtepe Köyü, Köyüstü Mevkiinde, tapunun 122 ada, 9 16, 19, 
20 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kurudere Nekropolü’nün 2863 
sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 
kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin, parsel 
listenin ve koordinat listesinin onaylanmasına;  

Kurudere Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 
- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  
- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2016-155 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31.03.2016-2741 SİVAS 
Dosya No    : 60.06.73 
Tokat İli, Turhal İlçesi, Bahçebaşı Köyünde sit alanı dışında, kadastro harici alanda tespit 

edilen Roma Dönemi Su Yolunun I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemini 
içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.06.2015 tarihli ve  34566755-
641/1529 sayılı yazısı, ekleri, Tokat Müze Müdürlüğünün 12.06.2015 tarihli ve 2015/164 sayılı 
uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 29.02.2016 tarihli ve 157 sayılı 
dosya inceleme raporu, tescile ilişkin kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda;   

Tokat İli, Turhal İlçesi, Bahçebaşı Köyünde, kadastro harici alanda tespit edilen Roma 
Dönemi Su Yolunun 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür 
varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. 
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine, sit fişi ile koordinat listelerinin onaylanmasına; 

Roma Dönemi Su Yolu I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmay a izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 
- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  
- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 
verildi. 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2016 – Sayı : 29723 

 

 



26 Mayıs 2016 – Sayı : 29723 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 
 4924/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2016 – Sayı : 29723 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2016-155 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31.03.2016-2737 SİVAS 
Dosya No    : 60.00.141 
Tokat İli, Merkez, Çerçi Köyü sınırları dahilinde bulunan I. ve III. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilli Çerçi Höyüğü’nün Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Tokat Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca yeniden incelenerek hazırlanacak belgelerin Koruma Bölge Kuruluna sunulması 
istemini içeren Kurulumuzun 11.12.2015 tarihli ve 2582 sayılı kararı, 29.03.2016 tarihli ve 243 
sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 
sonunda;   

Tokat İli, Merkez, Çerçi Köyü sınırları dahilinde bulunan Çerçi Höyüğü I. ve III. derece 
arkeolojik sit sınırlarının höyüğün tamamını kapsamadığı anlaşıldığından höyüğün I. ve III. 
derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 
yeniden belirlenmesine, I. ve III. derece arkeolojik sit alanında izinsiz inşa-i ve fiziki müdahalede 
bulunanlar (yapan ve yaptıranlar) hakkında 2863 sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince yasal 
işlem başlatılmasına, izinsiz uygulamaların Tokat Müze Müdürlüğü ile Tokat İl Özel İdaresi 
(KUDEB) görevlileri denetiminde kaldırılmasına, höyük üzerinde tespit edilenler haricinde 
izinsiz uygulamanın olup olmadığının Tokat Müze Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi (KUDEB) 
görevlileri ile araştırılarak sonucunun Kurulumuza bildirilmesine, izinsiz uygulamaların 
engellenmesi gerektiği hususunda ilgili idarelerin uyarılmasına, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi 
gereğince Çerçi Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 
————— 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 09.05.2016 -160 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.05.2016 -2013 ANKARA 
Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, kentsel sit 

alanı ve yenileme alanı dışında bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 
14.10.1972 tarih ve 6691 sayılı kararı ile tescilli, Ankara II numaralı Kültür Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu’nun 28.12.2012 tarih ve 278 sayılı kararı ile tekrar tescillenen, Ankara II Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.02.2016 tarih ve 1838 sayılı kararı ile tescilinin 
devamına kararı alınan 619 ada 10 ve 11 parsellerin, parsel numarasındaki değişikliğe ilişkin 
Altındağ Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü'nün 11.03.2016 tarih ve E.581254 sayılı yazısı, 
Müdürlüğümüzün Dağıtımlı 25.03.2016 tarih ve 640 sayılı yazısı, Altındağ Belediye Başkanlığı, 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06.04.2016 tarih ve E.9137 sayılı yazısı, Ankara II Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 06.05.2016 tarih ve 1856 sayılı 
inceleme raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler neticesinde; 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, kentsel sit 
alanı ve yenileme alanı dışında bulunan, tescilinin devamına karar verilen 619 ada 10-11 parselin, 
imar uygulamaları sonucu 24189 ada 5 parsel olarak değiştiği ve tescil şerhinin bu parsele 
konulduğu anlaşıldığından, tescilli parsele ilişkin işlemlerin 24189 ada 5 parsel üzerinden devam 
etmesinin uygun olduğuna karar verildi. 4927/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2016 - 148 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 22.02.2016-  1838 ANKARA 
Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, 619 ada 10 

ve 11 parsellerde bulunan yapıya ilişkin olarak, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 30.12.2015 
tarih ve 247047 sayılı yazısı ve yazı eki Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2015 tarihli ve 
E:2015/2825 sayılı kararı, Altındağ Belediye Başkanlığı Encümeninin 27.02.2013 tarih ve 172 
sayılı kararı, Ankara II numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun  28.12.2012 tarih ve 
278 sayılı kararı, bu Kurul karar ile belediye encümen kararının iptali istemi ile açılan Ankara 6. 
İdare Mahkemesinin 2013/372 sayılı dosyasında verilen 07.07.2015 tarihli  iptal kararı ve Ankara 
II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.01.2016 tarih ve 1792 sayılı kararı 
ve bu karar doğrultusunda iletilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2016 
tarih ve 15062 sayılı yazısı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü'nün 22.02.2016 tarih ve 772 sayılı uzman raporu okundu; dosyası ve ekleri incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, 619 ada 10 ve 11 
parsellerde bulunan yapının tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun 28.12.2012 tarih ve 278 sayılı 
kararının hukuka aykırı olduğuna ve iptali gerektiğine dair anılan mahkeme kararları gerekçesinde 
herhangi bir hukuka aykırılığa yer verilmediği hususu gözetilerek ve söz konusu yapının kültür 
varlığı özelliği sürdürmesi nedeniyle dosyasında bulunan veriler doğrultusunda 2863 sayılı 
Kanun'un 57. maddesi çerçevesinde tescilinin devamına karar verildi. 4927/2/1-1 

————— 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  35.16/273 
Toplantı Tarihi ve No : 03.03.2016-161 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 03.03.2016-4225 İZMİR 
İzmir İli, Tire İlçesi, Küçükkale Mahallesi, Maltepe Mevkiinde bulunan alanı kapsayan, 

Ödemiş-Köşk ve Belevi-Tire ayrımı Ödemiş karayolu güzergah standartlarının iyileştirilmesi 
amacıyla çalışma yapılacağı belirtilerek yol yapımına esas görüş istenilen Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğünün 23.07.2015 gün ve 146631 sayılı yazısı,  yapılan tespitler sonrasında kurum 
görüşlerinin iletildiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.10.2015 gün ve 36724 sayılı yazısı,  
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.10.2015 gün ve 201146 
sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 04.11.2015 gün ve 717762 sayılı yazısı, Tire 
Müze Müdürlüğünün 27.10.2015 gün ve 352 sayılı yazısı, Tire Kaymakamlığının 05.11.2015 gün 
ve 1898 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 27.10.2015 gün ve 60577  sayılı yazısı, 
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 09.11.2015 gün ve 219431 sayılı yazısı, Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğünün 09.11.2015 gün ve 219428 sayılı yazısı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 
09.11.2015 gün ve 219431 sayılı yazısı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 14.01.2016 gün ve 
92212 sayılı yazısı Müdürlük evrakına 02.03.2016 gün ve 271 sayılı kayıtla giren uzman raporu 
okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Tire İlçesi, Küçükkale Mahallesi, Maltepe Mevkiinde bulunan alanın kararımız 
eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş şekliyle "3. derece arkeolojik sit alanı" olarak 
tesciline, bu alanda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenebilmesi için 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi görüşlerinin Kurulumuza iletilmesine, söz konusu 
alanda kalan parsellerin ada parsel numaralarının ilgili kurumlarca tespit edilerek Kurulumuza 
iletilmesi ve tapu kaydına 3. derece arkeolojik sit şerhinin işlenmesine, kararımız eki tescil fişinin 
uygun olduğuna;  

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce iletilen Belevi-Tire ayrımı Ödemiş karayolu 
güzergahının 7+000 ve 8+000 km'leri arasında kalan alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesi sebebiyle söz konusu alanda yapılacak uygulamaların Müze müdürlüğü 
denetiminde yapılabileceğine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 30/3/2016 Tarihli ve 2013/2429 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 30/3/2016 Tarihli ve 2013/5605 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 25/5/2016 tarihli ve 29722 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Kuruluşların
Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesine Dair İşlem ile Görev
Dağılımı ile İlgili 2016/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


