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BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNDDAA GGAAZZEETTEECCÝÝLLÝÝKK
Beypazarý’nda gazetecilik yapamazsýnýz. Burasý küçük bir
yer. Yarin karþý karþýya gelip yüz yüze bakacaksýnýz. Tam
manasýyla habercilik de yapamazsýnýz. Yaptýðýnýz zaman
Beypazarý’ný tüm Türkiye’ye þikayet etmiþ olursunuz.
Kendini Beypazarlý hisseden

Beypazarý Kaymakamlýðý
maddi nedenlerden dolayý
evlenemeyen çiftleri
evlendirdi. Bu amaçla
Beypazarý Kaymakamlýðýna
11 çift müracaat etti.
Müracaat eden 11 çiftin
düðünü 26.06.2005 Pazar
günü Þehir Stadyumunda
yapýldý. Düðün Þöleni
Proðramý;  Yaðlý Güreþ
Müsabakalarý,  Toplu Nikah
Töreni, Havai Fiþek Gösterisi
ve Konser þeklinde devam
etti. Proðram saatsaat 16 da
Þehir Stadyumunda  Güreþle

baþlayarak, düðünle devam
etti. Düzenlenen Gelin
konvoyu ile evlenecek
çiftlere þehir turu attýrýldý.
Düðün Þöleni proðramý
için Stada vatandaþ akýn
etti. Beypazarý
Kaymakamlýðýna evlilik
için müracaat eden 11
çiftin düðün merasimi ve
konser için binlerce insan
þehir stadýný doldurdu.
15.000 kiþi stadda hem
düðün izlediler hemde
sanatçýlarla birlikte söy-
leyip tempo tuttular.  Hem

stadýn içi hem
stadýn dýþý
Proðramý izlem-
eye gelenlerce
dolup taþtý.
Kýbrýscýk Halk
Oyunlarý ekibi
büyük beðeni ile
izlendi.

Beypazarý Kaymakamlýðý 3 çiftin tüm ev
eþyalarýný aldý ve evlenecek çiftlerin
yerleþecekleri evlerini döþediler. 3
çift eþyalarýný Beypazarý
Kaymakamlýðý aracý ile Ankara
sitelere giderek bizzat kendileri
beðenerek tercih edip aldýlar. Diðer
çiftlerin de düðün masraflarý
Beypazarý Kaymakamlýðý tarafýndan
karþýlandý. Ev eþyasý olmayan
çiftlere de ev eþyalarý verildi. Düðün
Töreninde  Melih Görgün, Bengü,
Nalan Altýnörs, Latif Doðan  konser
verdi. Konser masraflarý adý açýklan-
mayan sponsor tarafýndan karþý-

landýðý belirtildi. Proðram nedeniyle havai
fiþek gösterileri saatlerce sürdü. Bütün
sanatçýlar izleyen vatandaþlar tarafýndan
büyük coþku ile alkýþlandý. 
Düðün ile birlikte toplu sünnet þölenide
yapýldý. Beypazarý Kaymakamlýðý S.Y.DVakfý
tarafýndan 60 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet
cüzi bir ücretle doktorun kendi muayene-
hanesinde gerçekleþtirildi. 

SSTTAADDDDAA MMUUHHTTEEÞÞEEMM DDÜÜÐÐÜÜNN
BBEEYYPPAAZZAARRII KKAAYYMMAAKKAAMMLLIIÐÐII ÞÞEEHHÝÝRR SSTTAADDIINNDDAA ,, SSÜÜNNNNEETT vvee GGÜÜRREEÞÞ ÝÝLLEE BBÝÝRRLLÝÝKKTTEE DDÜÜÐÐÜÜNN ÝÝÇÇÝÝNN KKOONNSSEERR VVEERRDDÝÝ..

LLaattiiff DDOOÐÐAANN,, MMeelliihh GGÖÖRRGGÜÜNN,, BBeennggüü vvee NNaallaann AALLTTIINNÖÖRRSS DDEENN MMUUHHTTEEÞÞEEMM KKOONNSSEERR

GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEENN AANNKKEETT
BBÖÖLLGGEE BBEELLEEDDÝÝYYEE BBAAÞÞKKAANNLLAARRIIMMIIZZII BBAAÞÞAARRIILLII BBUULLUUYYOORRMMUUSSUUNNUUZZ??
Gazetemiz Yeni Yýldýz Ýnternet Üzerinden 2 ayrý Anket Düzenliyor. Biri Beypazarý ve böl-
genin Tek haber scripti Yeni Yýldýz Gazetesi üzerinden ‘’Baþörtüsü Serbest Olsun mu,
olmasýn mý Anketi. Þu ana kadar bu ankete 68 kiþi katýlmýþ ve görüþünü Baþörtüsü serbest
olsun þeklinde kullanmýþlar. Anket süremiz devam ediyor. Ankete oy verebilmek için
www.yeniyildizgazetesi.com web sitesine girmeniz gerekiyor. Ýkinci anketimiz ise Bölge
Belediye Baþkanlarýmýzý Baþarýlý buluyormusunuz anketi. Beypazarý Belediye Bþk. Baþarýlý
buluyormusunuz?, Nallýhan Belediye Baþkanýný Baþarýlý buluyormusunuz?, Güdül Belediye
Baþkanýný baþarýlý buluyormusunuz? Ayaþ Belediye Baþkanýný baþarýlý buluyormusunuz?
Kýrbaþý, Uruþ, Güdül Belediye Baþkanlarýný Baþarýlý Buluyormusunuz? Çayýrhan Belediye
Baþkanýný baþarýlý buluyormusunuz? þeklinde bölgemizdeki 4 belde ve 4 ilçe Belediye
Baþkaný hakkýnda anket düzenledik. Ankete oy vermek için www.ortaanadoluas.com sitesine
gireceksiniz. Konuk sayfasý linkinden ulaþtýðýnýz Konuk Giriþ kapýsýna hoþgeldiniz linkine
týklayacaksýnýz. veya direk http://www.ortaanadoluas.com/HSS v 0.1/index.html yazýp say-
faya gireceksiniz. Bu sayfamýzda ziyaretçi defterimiz var. Chat sayfamýz var. anket sayfamýz
var. Bize göndereceðiniz mailler için mail form sayfamýz var. Sitemizi arkadaþýnýza tavsiye
etmek için tavsiye panelimiz var. En önemliside 2 ayda bir deðiþecek Anket sayfamýz var.
Anket linkine týkladýðýnýzda Bölge Belediye Baþkanlarýmýza dair görüþleriniz için oy kullan-
abilirsiniz. Bakalým siz bölge Belediye Baþkanlarýmýzý baþarýlý buluyormusunuz. Ýþte size fýr-

sat. 
Uyanýklar için uyarýlarýmýz var; Her bilgisayardan oy ancak 1 sefer kullanýlabilmektedir.
Proðramýmýz ayný bilgisayardan 2 nci oy kullanmaya izin vermemektedir. Bilgisayarýnýzý açýp
kapatsanýz da ancak bir sefer oy kullanabilirsiniz. Proðramýmýz Bilgisayara bu konuda bir
kontak göndererek ayný bilgisayardan ikinci oyun kullanýlmasýný engellemektedir. Bunu
neden böyle yaptýk. Herkesin görüþlerini tekrar tekrar oy kullanarak anketin doðru yapýla-
bilirliðini engellemenin önüne geçmek için yaptýk. Ancak bilgisayarýnýzý formatlarsanýz
proðram bunu yeni bilgisayar gibi göreceðinden ikinci oy kullanmanýza izin verebilir. Bunu
da yapmak çok zor. Hiç kimsenin 1 oy için bilgisayarlarýný formatlamalarýný tavsiye etmiy-
oruz.  Anketi; 29.06.2005 tarihinde yayýna verdik. þu ana kadar sitemizi ziyaret edenlerden
Çayýrhan, Karaþar, Uruþ, Kýrbaþý, Nallýhan,Güdül, Ayaþ  Belediye Baþkanýna 21 oy kul-
lanýlmýþ. Beypazarý Belediye Baþkanýna ise 36 oy kullanlmýþ. Sonuçlarýný merak edenler
http://www.ortaanadoluas.com/HSS v 0.1/anket/default.asp adresinden anket sayfalarýmýza
ulaþabilirler. 
Tarafsýz bir anket ve sadece siz karar vereceksiniz. Baþkanlarý Baþarýlý bulup bulmadýðýnýzý
kullandýðýnýz oylarla belirleyeceksiniz. Acaba gerçekten Bölge Belediye Baþkanlarýmýz
baþarýlýlar mý yoksa deðiller mi. Bu konuda halkýmýz, ne düþünüyorlar. 2 ay sonra bu sonucu
hepimiz göreceðiz. 



KÜLTÜR-EDEBÝYAT 2
07 Temmuz 2005 Cuma

Haber Koordinatörü:
ÝÝddrriiss TTEEKKÝÝNN

Bölge Koordinatörü:
KKeemmaall SSAAAADDEETT

Beypazarý Haberleri
KKeemmaall ÇÇEELLEENN

Nallýhan Temsilcisi
HHaassaann OOLLUUMM

Çayýrhan Temsilcisi

Sincan Temsilcisi
ÝÝssaa TTEETTÝÝKK

Yenikent Temsilcisi
MMuussaa UUYYSSAALL
Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR
Kýbrýscýk Temsilcisi

ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN
Seben Temsilcisi
ÇÇeettiinn BBÝÝLLEENN

SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü::
ÝÝssmmaaiill AALLAADDAAÐÐ

GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýýllaarr
yyaazzaarrllaarrýýnnýý bbaaððllaarr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýý hhaabbeerr
vvee ffoottooððrraaffllaarrýýnn hheerr ttüürrllüü tteelliiff hhaakkkkýý

OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ..’’yyee aaiittttiirr..
ÝÝzziinn aallýýnnmmaaddaann,, kkaayynnaakk ddaahhii ggöösstteerriilleerreekk

iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 

DDiizzggii:: OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. 
TTeell--FFaaxx::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý

BBaasskkýý::MMeettoott OOffsseett
TTeell--FFaaxx::776633 1155 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AAnnkk..

ÝÝmmttiiyyaazz SSaahhiibbii::OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. aaddýýnnaa KKeemmaall ÇÇeelleenn 
GGeenneell YYaayyýýnn YYöönneettmmeennii::MMuurraatt ÇÇeelleenn

0077 TTeemmmmuuzz 22000055 CCuummaa YYIILL::33  SSAAYYII::113399

GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PP.. KKaattýý NNoo::3399--4400 BBeeyyppaazzaarrýý
TTeell::776622 5511 6633 FFaaxx::776622 6677 7700 CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

RREEKKLLAAMM VVEE AABBOONNEE FFÝÝAATTLLAARRIIMMIIZZ
TTaamm SSaayyffaa ((SSBB)) 11..000000..000000..000000 TTLL  11..000000 YYTTLL 
YYaarrýýmm SSaayyffaa ((SSBB)) 550000..000000..000000 TTLL     550000 YYTTLL
ÇÇeeyyrreekk SSaayyffaa ((SSBB)) 225500..000000..000000 TTLL     225500 YYTTLL
KKaarrttvviizziitt RReekkllaamm ((SSBB))             3300..000000..000000 TTLL       3300 YYTTLL
RReessmmii ÝÝllaannllaarr SStt//ccmm                  44..220000..000000 TTLL     44,,2255 YYTTLL
KKoonnggrree ÝÝllaannllaarrýý                       5500..000000..000000 TTLL        5500 YYTTLL
SSoossyyaall iillaannllaarr                         5500..000000..000000 TTLL         5500 YYTTLL

ÝÝHHAALLEE ÝÝLLAANNII
TT..CC.. BBEEYYPPAAZZAARRII KKAAYYMMAAKKAAMMLLIIÐÐII  ÝÝLLÇÇEE  MMÝÝLLLLÝÝ EEÐÐÝÝTTÝÝMM MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜ

Beypazarý Ýlköðretim Okulu Onarým iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir..
ÝHALE KAYIT NUMARASI: :2005/90287
1-Ýdarenin
a) adresi : Kurtuluþ Mahallesi Halil Þývgýn Cad. No:4 Beypazarý/ANKARA
b) telefon ve faks numarasý : (0 312) 763 26 25 -   763 10 54
c) elektronik posta adresi (varsa) : 
2-Ýhale konusu yapým iþinin : 
a) niteliði, türü ve miktarý :BEYPAZARI ÝLKÖÐRETÝM OKULU ONARIM ÝÞÝ
b) yapýlacaðý yer :Beypazarý/ANKARA
c) iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin yapýldýðýnýn teblið tarihinden itibaren 5 (Beþ) gün içinde yer teslimi 

yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
d)Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
3-Ýhalenin
a) yapýlacaðý yer : BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ

MAH. HALÝL ÞIVGIN CAD. NO:4 BEYPAZARI/ANKARA
b) tarihi ve saati : 19 TEMMUZ 2005 salý günü, saat 13:00
4 Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye Katýlma Þartlarý ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý  Belgesi;
4.1.2.1Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna kayýtlý
olduðunu gösterir belge, 
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ihaleye
iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içersinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge.
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli
imza sirküleri.
4.1.4 4734 sayýlý Kanunun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin
yazýlý taahhütname
4.1.5 Þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6 Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý, alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.8 Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge.
4.1.9 Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin yarýsýndan fazlasýna sahip olduðu
sermaye þirketlerine iliþkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kiþi ve istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait
olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri
Ýsteklinini son beþ yýl içinde ve yurt içinde ve yurt dýþýnda kamu ve özel sektörde sözleþme bedelinin en az % 70’i oranýnda gerçek-
leþtirdiði veya % 50’si oranýnda denetlediði veyahut yönettiði idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlerle ilgili
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi. Bu iþte;
Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþlere denk sayýlacak olan mühendislik veya
mimarlýk bölüm veya bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði.
4.3.2. Ýsteklinini organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler
4.3.2.1 Aþaðýda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalýþtýrýlmýyor ise ihale üzerinde kaldýðý takdirde bu personeli
istihdam edeceðine dair tahhütnamenin, çalýþtýrýlýyor ise SSK onaylý son prim bordrosunun verilmesi zorunludur. Teknik Personelin
Mesleðini Tevsik edici Diploma aslý veya noter onaylý sureti ve oda kayýt belgesi aslý dosyada bulunacaktýr. 
Adet  Pozisyonu     Mesleki Ünvaný    Mesleki Özellikleri
1     þantiye þefi   Ýnþaat mühendisi   5 yýl deneyim
4.3. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler; Her türlü inþaat, imalat, sondaj, tesisat, onarým, yýkma, deðiþtirme, iyileþtirme,
yerleþtirme ve montaj iþleri
5- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
6- Ýhale dokümaný BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ MAH. HALÝL ÞIVGIN
CAD. NO:4 BEYPAZARI/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.00 YTL/ Milyon TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye
teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 
7-Teklifler ihale saatine kadar BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ MAHALLESÝ
HALÝL ÞIVGIN SOKAK NO:4 BEYPAZARI/ANKARA’ya verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýyasýyla da gönderilebilir.
8- Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar
teslimi götürü bedel sözleþme düzenlenecektir. 
9-Ýstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12-dosya bedeli ve teminatý nakit yatýracaklar özel idare müdürlüðüne müracaat edeceklerdir. 

ÝÝHHAALLEE ÝÝLLAANNII
BBEEYYPPAAZZAARRII KKAAYYMMAAKKAAMMLLIIÐÐII  ÝÝLLÇÇEE  MMÝÝLLLLÝÝ EEÐÐÝÝTTÝÝMM MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜ

Faruk Kefelioðlu Ýlköðretim Okulu Onarým iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.
ÝHALE KAYIT NUMARASI: :2005/90321
1-Ýdarenin
a) adresi : Kurtuluþ Mahallesi Halil Þývgýn Cad. No:4 

Beypazarý/ANKARA
b) telefon ve faks numarasý : (0 312) 763 26 25 -   763 10 54
c) elektronik posta adresi (varsa) : 
2-Ýhale konusu yapým iþinin : 
a) niteliði, türü ve miktarý :FARUK KEFELÝOÐLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU 

ONARIM ÝÞÝ
b) yapýlacaðý yer :Beypazarý/ANKARA
c) iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin yapýldýðýnýn teblið tarihinden itibaren 

5 (Beþ) gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe 
baþlanacaktýr.

d)Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
3-Ýhalenin
a) yapýlacaðý yer : BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ
EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ MAH. HALÝL ÞIVGIN 

CAD. NO:4 BEYPAZARI/ANKARA
b) tarihi ve saati : 19 TEMMUZ 2005 salý günü, saat 14.30
4 Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye Katýlma Þartlarý ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik
posta adresi.
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý  Belgesi;
4.1.2.1Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içersinde alýnmýþ, tüzel
kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge.
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 4734 sayýlý Kanunun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (Ý) bentlerinde sayýlan
durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname
4.1.5. Þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý, alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.8 Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge.
4.1.9 Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin
yarýsýndan fazlasýna sahip olduðu sermaye þirketlerine iliþkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kiþi ve istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel
kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri
Ýsteklinin son beþ yýl içinde ve yurt içinde ve yurt dýþýnda kamu ve özel sektörde sözleþme
bedelinin en az % 70’i oranýnda gerçekleþtirdiði veya % 50’si oranýnda denetlediði veyahut yönet-
tiði idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlerle ilgili deneyimini gösteren ve
teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi.
Bu iþte; Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþlere
denk sayýlacak olan mühendislik veya mimarlýk bölüm veya bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði.
4.3.2. Ýsteklinin organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler
4.3.2.1 Aþaðýda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalýþtýrýlmýyor ise ihale
üzerinde kaldýðý takdirde bu personeli istihdam edeceðine dair tahhütnamenin, çalýþtýrýlýyor ise
SSK onaylý son prim bordrosunun verilmesi zorunludur. Teknik Personelin Mesleðini Tevsik edici
Diploma aslý veya noter onaylý sureti ve oda kayýt belgesi aslý dosyada bulunacaktýr. 
Adet  Pozisyonu     Mesleki Ünvaný    Mesleki Özellikleri
1     þantiye þefi   Ýnþaat mühendisi     5 yýl deneyim
4.3. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler; Her türlü inþaat, imalat, sondaj, tesisat,
onarým, yýkma, deðiþtirme, iyileþtirme, yerleþtirme ve montaj iþleri
5- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
6- Ýhale dokümaný BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
KURTULUÞ MAH. HALÝL ÞIVGIN CAD. NO:4 BEYPAZARI/ANKARA adresinde görülebilir
ve 50.00 YTL/ Milyon TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn
ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 
7-Teklifler ihale saatine kadar BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM
MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ MAHALLESÝ HALÝL ÞIVGIN SOKAK NO:4
BEYPAZARI/ANKARA’ya verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýyasýyla da gönder-
ilebilir.
8- Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzer-
ine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme düzenlenecektir. 
9-Ýstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçi-
ci teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12-dosya bedeli ve teminatý nakit yatýracaklar özel idare müdürlüðüne müracaat edeceklerdir. 

açýðý olduðunu bildirdi. 
Bakanlýk, ihtiyaç duyulan branþlara
''ek ders ücreti karþýlýðýnda'' öðret-
men görevlendirildiðini açýkladý.
MEB'in, CHP'li milletvekili
Mustafa Gazalcý 'nýn, ''Sözleþmeli
ve ücretli öðretmenler ile öðretmen
ihtiyacýna iliþkin soru önergesi'' ne
verdiði yanýtta, Türkiye genelinde
130 bin öðretmen açýðý olduðu
belirtildi. 
Sözleþmeli öðreticiler 
Yanýtta, Ýngilizce ve bilgisayar
braþlarýndaki öðretmen ihtiyacýnýn
karþýlanmasý amacýyla ''sözleþmeli
öðreticiler'' görevlendirildiði
bildirildi. 2003-2004 ve 2004-2005
yýllarý için Ýngilizce öðreticiliðinde
10 bin, bilgisayar öðretmenliðinde
de 8 bin kýsmi zamanlý personel
çalýþtýrýldýðý bilgisi yer alan yanýtta,
2003- 2004 öðretim yýlýnda 18 bin
689, 2004-2005 yýlýnda da 20 bin
856 kiþinin ''ücretli öðretmen''
olarak görevlendirildiði açýklandý. 

Beypazarý’nda gazetecilik yapamazsýnýz.
Burasý küçük bir yer. Yarin karþý karþýya
gelip yüz yüze bakacaksýnýz. Tam man-
asýyla habercilik de yapamazsýnýz.
Yaptýðýnýz zaman Beypazarý’ný tüm
Türkiye’ye þikayet etmiþ olursunuz.
Kendini Beypazarlý hisseden hiç bir
gazeteci Beypazarý’nda tam habercilik
yapmaz. 
Gazeteci Beypazarý’nda olan her olaydan
haberdardýr. Özellikle profesyonel olanlar.
Kim ne yapýyor, kimin eli kimin cebinde
bilir, her olay hakkýnda; belki güvenlik ve
adli merciler kadar detaya vakýf olmaya-
bilir ama, her konu ve olay hakkýnda bil-
giye sahiptir. Onu haber yapmak isterse
hiç kimsede olmayan bilgi ve belgelere
ulaþýr. Ama Beypazarý’nda Beypazarlý bir
gazeteci susmak zorundadýr. 
Bunun bir çok gerekçesi vardýr. 
Halkýn þikayetleri olur o þikayet üzerine
gidersiniz ama halktan destek göre-
mezsiniz.  Maðdur insanlarýn yanýnda olur-
sunuz, insanlarýn maðduriyeti bitinceye
kadar size aðlar sýzlar, maðduriyeti sona
erince size teþekkür bile etmez, siz belki
maðduriyeti yaþamaya baþlarsýnýz.
Gazeteci de onure olmak ister ama bunu
kimse anlamaz. Beypazarý’nda hýrsýzlýk,
arsýzlýk, yolsuzluk olur bu seferde bu
haberi yaparsanýz Kurum görevlileri ile
karþý karþýya gelirsiniz. Ellerindeki yetkiyi,
fýrsatýný bulduklarýnda size karþý kullan-
maya kalkarlar. Geçmiþte benim düþtüðüm
maðduriyetleri hepiniz bilirsiniz. Böyle bir
maðduriyette yine yanýnýzda kimseyi bula-

mazsýnýz. 
Yerel yönetimlerle ilgili sýkýntýlar olur,
Baþarýsýzlýklarýný veya yapýlmayanlarý
yazamazsýnýz. Yazarsanýz hedef adam
seçilirsiniz. Eleþtiremezsiniz. Aksi halde
kara listelere alýnýrsýnýz. Aþýnýzý,
ekmeðinizi keserler. Ticari hayatýnýzla
oynarlar. Benim gazetecilik hayatýmý
bilenler bu durumlarý çok iyi bilirler. 
Gazeteci donkiþot deðil ki yel deðirmen-
lerine saldýrsýn. 
Gazeteci yaðcý, þakþakcý hiç olamaz.
Olanlar varsa bunlara da gazeteci
denilmez. 
Beypazarý’nda peki ne yapmak lazým. 
Gazetecilik; iletiþim saðlamak, kamudan
maaþ almadan kamu görevini yerine
getirmek, halk ve kurumlar arasý diy-
ologlarýn kurulmasýna, bilgi akýþýna
yardýmcý olmak, yapýlan faaliyetleri halka
duyurmak, yani bilinmeyenleri bilinir hale
getirmek, bildirim ve duyuru niteliðindeki
olaylarý baþkalarýna aktararak herkesin
haberdar olmasýný saðlamak, yani yarin
yazýlacak kitaplarýn bugün belge ve dökü-
manlarýný toplamak gibi bir þey aslýnda.
Yani kitaplarýn görevini yapan öðretmenler
misali öðreten, duyuran, haberdar eden,
teblið eden anlamlarýný ihtiva eden bir
icraat. Asla muhbirlik deðildir. ispiyon ve
ihbarcýlara da gazeteci denilmez, muhbir
denir. Gazeteci kimseyi ispiyon etmez.
Varsa, gerçek bilgilere ulaþmýþsa kendisi
deðerlendirir. Gazetesinde veya baðlý
bulunduðu ajansa iletmektir gazetecinin
görevi. Ýstihbarat yapar ama istihbarat bir-
imlerine çalýþmaz. Kanunlara saygýlýdýr,
bilgiye ihtiyaç olunduðunda bilgilerini
adaleti saðlamak adýna paylaþýr ama vatan-
daþý maðdur etmek adýna muhbir veya
ihbarcý olamaz gazeteci. 
Beypazarý’nda gazetecilik yapýlýyor mu
diye sorarsanýz maalesef. Kimseyi kýzdýr-
mayacak, yapýlan menfi faaliyetleri
topluma þirin göstermek adýna bazý
faaliyetler gazetecilik adýna yapýlmýyor
deðil. Ama gazeteci gazetecilik yapa-
madýðý yerde kendine gazeteci diyemez ki.
Bu nedenle Beypazarý’nda gazetecilik
daha uzun bir süre yapýlamaz.
Beypazarý’nda deðiþim gerekiyor. Kültür

ve çaðdaþlýk gerekiyor. Eleþtirilere taham-
mül gerekiyor. Bunun içinde zaman
gerekiyor. Nasrettin hoca ve Timur
hikayesindeki mecazi manadaki gibi filler-
den rahatsýzlýk duyanlarýnda timurun
sarayýna dayanmasý ve hakkýný aramasý
gerekiyor. Ama nerde böyle bir toplum...
Hakkýný aramayan halka, Nasrettin
hocanýn yaptýðýný biz gazeteciler yapa-
mayýz. Hoca ahali ders alsýnlar, bize de
ibret olsun diye bir fili iki file çýkartmasýný
Timurdan istemiþ. Bugün kendini Timura
daha yakýn kýlmak için yað çekmek adýna
bunu yapanlar yok mu. Zaten sorun da
burda. Bu tür ihbarlarýn kaynaðýna
inmeden zulmü icraya koymak maharet
olmuþ. Zulmü icraya koymak aslýnda zal-
imliðin de bir iþareti. Þimdi Timur’un
karþýsýna çýksak sen zalimsin desek zalim-
liðine inandýrabilirmiyiz. Elbette hayýr.
Adaletle hükmedilmeyen her þeyde zulüm
vardýr. Adaletin terazisi gram oynasa
zulme hizmet etmiþ oluruz. Haksýz olanýn
haklý çýkmasý, haklý olana bir zulüm deðil
mi? Hakký olanýn hakkýný alamamasý bir
zulüm deðil mi? Ýftiraya uðrayanýn maðdur
olmasý bir zulüm deðil mi? Hýrsýzlýk yapan
malýný çaldýðý adama zulmetmiyor mu? bir
iki aylýðýna emanet para alan gününde
getirmezse emanet aldýðý arkadaþýna zul-
metmiyor mu? Ýhtiyacý olanýn ihtiyacýný
baþkasýna vermek bir zulüm deðil mi?
Peþkes, hakký olanlara zulüm deðil mi?
Adam gayýrma bir zulüm deðil mi? Rüþvet
bir zulüm deðil mi? Fýrsatçýlýk bir zulüm
deðil mi? Menfeatlenmek, baþkasýnýn
hakkýný yemek adýna bir zulüm deðil mi?
Menfeat vermek baþkasýna ait olabilecek
bir hakký vermemek adýna bir zulüm deðil
mi? Haksýz iken haklý görünmek bir zulüm
deðil mi? Kiþilerin özgürlük sýnýrlarýný
ihlal etmek bir zulüm deðil mi? Kendi
özgürlüðümüz adýna baþkalarýnýn özgür-
lüðünü kýsýtlamak bir zulüm deðil mi? Bu
kadar zalimane iþler arasýnda adalet ter-
azisinin dengesi nasýl kurulacak. Adalet
terazisinin dengesini kaçýrmak da bir
zulüm deðil mi?
Aslýnda gazetecilere çok þeyler düþmekte
ama gazetecilik de öldü...

BEYPAZARI’
NDA

GAZETECÝLÝK

Kemal ÇELEN 
kemalcelen@ortaanadoluas.com
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Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Türkiye genelinde branþlara göre 130 bin öðretmen
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tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
OODDTTÜÜ nniicc..ttrr ÝÝddaarrii ssoorruummlluulluukk yyeettkkiimmiizzllee 

.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tteesscciilllleerriinnii ddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz

AAyyrrýýccaa TTüürrkk ttiiccaarreett NNeett BBaayyiilliiððiimmiizz iillee
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo

aallaann aaddýý tteesscciilllleerriinniiddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz..

Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz. 
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.

Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.

Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir. 

Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.

Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz. 
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.

Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.

Sizinde bir siteniz olsun. 
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz. 

Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama sit-
eniz yok. Gelin size bir site kuralým.

Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
TTeell::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AANNKKAARRAA
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11.. Allah’ý anmalýsýn. Öðreðin koskoca evrenin yartýlýþý ve özellik-
leri karþýsýnda düþünüp, “SSüübbhhaannaallllaahh”” demek; sahip olduðumuz
nimetleri hatýrlayýp “EEllhhaammddüülliillllaahh”” demek ya da kainaattaki her
þeyin mükemmelliðini ve kusursuzluðunu görüp “AAllllaahhüü EEkkbbeerr!!”
demek gibi...Ýnsan Kur’an okuyarak da Allah’ý hatýrlayýp zikretmiþ
olur hem de en güzel þekilde.
22.. Helalinden kazanmalýsýn ve helalinden yeyip içmelisin.
33.. Abdest almalýsýn
44.. .Beþ vakit namazýný kýlmalýsýn.
55.. Cünüplük halinde boy abdesti almalýsýn.
66.. Kiþinin rýzkýna Allah2ýn kefil olduðunu bimesin. Yani, aç kalma
veya fakirliðe düþme korkusuyla Allah rýzasýna aykýrý yollara sap-
mamalýsýn ya da sana Allah rýzasýný kazndýracak þeyleri yapmaktan
geri durmamalýsýn.
77.. Helal yollardan elde ettiðinin temiz elbiseler giymelisin.
88.. Allah2a tevekkül etmelisin. Yani, kendi üzerine düþen görevleri
yerine getirdikten sonra Allah2a güvenip her þeyi O’na birak-
malýsýn. Tevekkül, insanýn hayatta karþýlaþacaðý zorluklar karþýnda
en güçlü silahýdýr.
99.. Kanaatetmelisin. Yani, elindekilerle yetinmeyi bilmeli, gerçek-
ten ihtiyacýn olmayan þeyleri elde etme hýrsýna kapýlmamalýsýn.
1100.. Nimete karþý þükretmelisin.
1111.. Allah’ýn takdirine (bizim için uygun gördüðü þeylere) razý
olmalýsýn.
1122.. Allah’tan gelen belaya sabretmelisin. Yani, Allah’ýn bizi her-
hengi bir sýkýntý yaþatarak imtihandan geçirebileceðini bilmeli ve
sabretmelisin.
1133.. Günahlardan tövbe etmelisin.
1144.. Allah2a ihlasla ibadet etmelisin. Yani, ibadet ederken sadece
O’nun rýzasýný kazanmayý hedeflemeli, asla baþka amaçlar için
ibadet niyetin olmamalý.
1166.. Kur’an-ý Kerim’i kesin delil kabul etmelisin. Yani, eðer bir
konuda Kur’an-ý Kerim’de bir þey söylenmiþse, o þeyin doðruluðu
konusunda ikna olmak için, -kendi aklýn dahil olmak üzere- baþka
bir kaynaða baþvurma gereði duymamalýsýn.
1177.. Ölümü hak bilmelisin. Yani, Allah’ýn bize verdiði ömrün bir
gün sona ereceðine ve yeni bir hayata baþlamak üzere bu dünyada-
ki hayatýmýzýn noktalanacaðýna kesin bir gerçek olarak inan-
malýsýn.
1188.. Allah’ýn
sevdiðini sevip,
sevmediðinden
uzak dur-
malýsýn.
1199.. Ana-babaya
iyilik etmelisin.
2200.. Ýyiliði yap-
týrmalý,
kötülüðe de
engel olmalýsýn.
2211.. Akrabalarýný
belirli aralýklar-
la ziyaret
etmelisin.
2222.. Emanete
hiyanet
etmemelisin.
2233.. Gücün yet-
tiðinde hacca
gitmelisin.
2244.. Allah’a ve
peygamberine
itaat etmelisin.

Yani, Allah’ýn emrine ve Peygamberin söylediklerine uymalýsýn.
2255.. Günahlardan kaçýp Allah’a sýðýnmalýsýn. Yani, seni günaha
bulaþtýracak her türlü durumdan uzak olmalý ve seni Allah’a yak-
laþtýracak þeylerle meþgul olmalýsýn.
2266.. Müslüman idarecilere itaat etmelisin. Yani, Müslümanlarýn
kendi aralarýndan seçtikleri idarecilerin kararlarýna uymalarý gerek-
tiðini bilmeli ve buna göre davranmalýsýn.
2277.. Aleme ibret gözü ile bakmalýsýn. Yani, çevrende gördüðün tüm
varlýklara, inceleyici ve araþtýrýcý bir gözle bakarak Allah’ýn
varlýðýný ve yüceliðini hatýrlamalýsýn.
2288.. Tefekkür etmelisin, düþünmelisin. Sýk sýk kendi kendini sorgu-
lamalý ve daha iyi bir noktaya gelmek için kafa yormalýsýn.
2299.. Dilini kötü sözlerden korumalýsýn.
3300.. Oruç tutmalýsýn.
3311.. Kimse ile alay etmemelisin.
3322.. Hrama bakmamalýsýn.
3333.. Sözünde doðru olmalýsýn.
3344.. Kulaðýný, yasak þeyleri dinlemekten alýkoymalýsýn.
3355.. Ýlim öðrenmelisin.
3366.. Ölçü ve tartýyý doðru yapmalýsýn.
3377.. Allah’ýn azabýndan korkmalýsýn.
3388.. Allah uðrunda çalýþýp uðraþý vermelisin.
3399.. Allah’ýn rahmetinden ümit kesmemelisin.
4400.. Nefsini terbiye etmelisin ve nefsinin emrettiði kötülüklere
uymamalýsýn.
4411.. Allah rýzasý için insanlara yemek yedirmelisin.
4422.. Sana yetecek kadar rýzk kazanmalýsýn.
4433.. Zekatý vermelisin ve fakirlere de yardým etmelisin.
4444.. Yasak olan durumlarda cinsel iliþkiye yaklaþmamalýsýn.
4455.. Bütün günahlardan kalbini arýndýrmalýsýn.
4466.. Kendini büyük görmemelisin.
4477.. Yetimin malýný korumalýsýn.
4488.. Cinsel sapýklýktan sakýnmalýsýn.
4499.. Beþ vakit namaza devam etmelisin.
5500.. Haksýz yere kimsenin malýný yememelisin.
5511.. Allah’a eþ koþmamalýsýn.
5522.. Zinadan sakýnmalýsýn.
5533.. Ýçki içmemelisin.
5544.. Yalan yere yemin etmemelisin ve yalan konuþmamalýsýn. 

HHEERR MMÜÜSSLLÜÜMMAANNIINN BBÝÝLLMMEESSÝÝ vvee YYAAPPMMAASSII GGEERREEKKEENN AASSIIRRLLAARRDDIIRR
GGÖÖNNÜÜLLDDEENN GGÖÖNNÜÜLLEE AAKKTTAARRIILLAANN ““5544 FFAARRZZ””

ÝÝHHAALLEE ÝÝLLAANNII
Spor Salonu Onarýmý Yaptýrýlacaktýr.

AANNKKAARRAA VVAALLÝÝLLÝÝÐÐÝÝ ÝÝLL ÖÖZZEELL ÝÝDDAARREE MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜ
Beypazarý Spor Salonu Onarýmý yapým iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.
ÝÝhhaallee KKaayyýýtt NNoo :2005/73802
1-Ýdarenin :
a) Adresi :Çankýrý Caddesi Çiçek sokak No:1 dýþkapý-Altýndað/ANKARA
b) Telefon - Faks Numarasý :0312 3066739 - 0312 3066712
c)elektronik posta adresi (varsa) :proje@ankaraozelidare.gov.tr
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a)Niteliði, Türü ve Miktarý :Yapým-onarým
b)Yapýlacaðý Yer :Ankara Ýli Beypazarý Ýlçesi
c) Ýþe Baþlama Tarihi :Sözleþmenin yapýldýðýnýn teblið tarihinden itibaren 10 gün 

içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. 
d) Ýþin Süresi :Yer tesliminden itibaren 75 takvim günüdür. 
3-Ýhalenin
a)Yapýlacaðý Yer :Ankara Valiliði Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü
b)Tarihi - Saati :29.07.2005 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik
posta adresi,
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý Belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin
sicile kayýtlý olduðuna dair belge,
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlarýn tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayýlý Kanunun 10’ uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan
durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname,
4.1.5. Þekli ve içeriði  Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. Ýhale konusu alýmýn / iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin
yarýsýndan fazlasýna sahip olduðu sermaye þirketlerine iliþkin beyanname,
4.1.10.Tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyimbelgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye
kullandýrýlmayacaðýna iliþkin tahhütname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanýlmamýþ nakit kredisini veya kullanýlmamýþ teminat mektubu kredisini gösterir
yerli veya yabancý bankalardan alýnacak belgeler.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Ýsteklinin son beþ yýl içinde yurt  içinde ve yurt dýþýnda, kamu veya özel sektörde sözleþme bedelin-
in en az % 70’i oranýnda gerçekleþtirdiði veya % 50’si oranýnda denetlediði veyahut yönettiði
idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif
edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi.
4.3.2. Ýsteklinin organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler:
Taahhüt Teknik Personel: Ýstekli Ýhale konusu iþi yerine getirmek için en az 5 (Beþ) yýl deneyime
sahip, 1 adet mimar veya inþaat mühendisi çalýþtýracaðýna iliþkinteknik personel taahhütnamesi ile
birlikte, mezuniyet belgesi, deneyim süresini gösterir ilgili meslek odasý belgesini sunmak zorun-
dadýr. 
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak,3194 sayýlý imar kanununda belirtilen bina tanýmýna uygun tüm bina
iþleri Ýþ deneyimi yerine geçecek diplomalar: Ýnþaat Mühendisliði veya mimarlýk diplomalarý
5. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
6. Ýhale dökümaný Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü Çankýrý caddesi çiçek sokak no:1 Dýþkapý-ANKARA
adresinde görülebilir ve 25 YTL/ Milyon TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif
verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur. 
7. Teklifler ihale saatine kadar Ankara Valiliði Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü adresine verilebileceði gibi,
iadeli taahhütlü posta  vasýtasýyla da gönderilebilir 
8. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.  Ýhale sonucu, üzerine
ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. 
9. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr
11. Konsorsiyumolarak  ihaleye teklif veremezler.

ÝÝHHAALLEE ÝÝLLAANNII
BBEEYYPPAAZZAARRII OORRMMAANN ÝÝÞÞLLEETTMMEE MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜ

Ýdare Binasý Tadilat ve Onarýmý yapým iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.
ÝÝhhaallee KKaayyýýtt NNuummaarraassýý :2005/889502
1-Ýdarenin :
a) adresi :ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ BEYPAZARI-ANKARA
b) telefon ve faks numarasý :0312 7631133 - 0312 7622609
c)elektronik posta adresi (varsa) :beypazari@ogm-ankaraobm.gov.tr
2-Ýhale konusu malýn
a)niteliði, türü ve miktarý :1 adet Ýþletme müdürlüðü Ýdare binasýnýn tadilat ve onarým iþi    
b)yapýlacaðý yer :Orman iþletme müdürlüðü Ýdare Binasý
c)Ýþe baþlama tarihi :Sözleþmenin yapýldýðýnýn teblið tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
Ýþim süresi :Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
3-Ýhalenin
a)yapýlacaðý yer :Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu
b)tarihi ve saati :19.07.2005 - 13:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi
Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge,
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarýn tevsik eden belgeler ile
tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayýlý Kanunun 10’ uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olun-
madýðýna iliþkin yazýlý taahhütname,
4.1.5. Þekli ve içeriði  Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin yarýsýndan fazlasýna
sahip olduðu sermaye þirketlerine iliþkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip
ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taah-
hütname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek  belgeler :
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kul-
lanýlmamýþ nakit kredisini veya kullanýlmamýþ teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancý bankalardan alý-
nacak belgeler,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Ýsteklinin son beþ yýl içinde yurt  içinde ve yurt dýþýnda, kamu veya özel sektörde sözleþme bedelininin en az % 70’i
oranýnda gerçekleþtirdiði veya % 50’si oranýnda denetlediði veyahut yönettiði idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu iþ veya benzer iþlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere tek
sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi,
4.3.2.Ýsteklinini organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler

a)Ýstekli tarafýndan ihale konusu iþi yerine getirmek ve yürütmek için 1 adetinþaat mühendisini veya mimarý
inþaat mahhallinde bulunduracaðýna dair ‘’Teknik Personel Taahhütnamesi’’ ve ekleri verilecektir.

b) Teknik personelindiploma ve meslek odasý üye belgesinin aslý veya noter tasdikli sureti verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, yeni bina yapýmý. tamiratý ile bina onarým ve tadilat iþleri sayýlacaktýr. Ýþ deneyimi
yerine geçecek diplomalar en az 4 yýllýk inþaat mühendisliði veya mimarlýk bölümlerinden mezun olanlar yapým iþleri
uygulama yönetmeliðinin 55. maddesinin c bendi uyarýnca ihale konusu iþ veya iþlere denk sayýlarak kabul edilecektir. 
5.  Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
6. Ýhale dökümaný Orman Ýþletme Müdürlüðü adresinde görülebilir ve 30 YTL/ Milyon TL karþýlýðý ayný adresten
temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur. 
7. Teklifler ihale saatine kadar Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu adresine verilebileceði gibi, iadeli taahütlü posta vasý-
tasýyla da gönderilebilir 
8-Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleþme imzalanacaktýr.
9-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek-
lerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalýdýr.
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII
SSAAÇÇ TTAABBEELLAA,, IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA,, PPÝÝRRÝÝNNÇÇ TTAABBEELLAA,, 

BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ,, BBRRAANNDDAA AAFFÝÝÞÞ,, BBÝÝLLGGÝÝSSAAYYAARRLLII FFOOLLYYEE KKEESSÝÝMM,, 
RROOZZEETT,, ÞÞÝÝLLTT,, BBRROOVVEE,, PPLLAAKKEETT,, KKAAÞÞEE

KKÝÝTTAAPP,, DDEERRGGÝÝ,, GGAAZZEETTEE,,  DDÝÝZZGGÝÝ VVEE BBAASSKKIILLAARRIINNIIZZ,,
BBRROOÞÞÜÜRR,, AAFFÝÝÞÞ  vvee KKAATTAALLOOGGLLAARRIINNIIZZ HHAAZZIIRRLLAANNIIRR -- BBAASSIILLIIRR..
BBÝÝLLGGÝÝSSAAYYAARR SSAATTIIÞÞII vvee TTEEKKNNÝÝKK SSEERRVVÝÝSS HHÝÝZZMMEETTLLEERRÝÝ

ÜÜnniivveerrssiittee TTeezzlleerriinniizz HHaazzýýrrllaannýýrr

BBÖÖLLGGEE TTÝÝCCAARREETT AAJJAANNDDAASSII vvee RREEHHBBEERRÝÝ HHAAZZIIRRLLAANNIIYYOORR
GGeeçç kkaallmmaaddaann ssiizzddee yyeerriinniizzii aayyýýrrttýýnnýýzz.. 

UUnnuuttmmaayyýýnn.. HHeerrkkeessiinn TTeelleeffoonnllaa aarraannmmaayyaa iihhttiiyyaaccýý vvaarr.. 
OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::4400 

TTeell::776622 5511 6633  FFaaxx::776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KK.. ÇÇeelleenn GGssmm::00..553322..555577 9988 5533  BBiillggiissaayyaarr BBööllüümmüü TTeell::776633 6633 1133

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ

HAZIRLANIYOR
Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla

aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63 

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 MMÝÝLLYYOONN TTLL..

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU RREEKKLLAAMMCCIILLIIKK AA..ÞÞ..
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::4400 

TTeell:: 776622 5511 6633  FFaaxx:: 776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KKeemmaall ÇÇEELLEENN  GGssmm:: 00..553322..555577 9988 5533

TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

ÝÝHHAALLEE ÝÝLLAANNII
TT..CC.. BBEEYYPPAAZZAARRII KKAAYYMMAAKKAAMMLLIIÐÐII  ÝÝLLÇÇEE  MMÝÝLLLLÝÝ EEÐÐÝÝTTÝÝMM MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜ

Namýk Kemal Ýlköðretim Okulu Onarým iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir..
ÝHALE KAYIT NUMARASI: :2005/90303
1-Ýdarenin
a) adresi : Kurtuluþ Mahallesi Halil Þývgýn Cad. No:4 Beypazarý/ANKARA
b) telefon ve faks numarasý : (0 312) 763 26 25 -   763 10 54
c) elektronik posta adresi (varsa) : 
2-Ýhale konusu yapým iþinin : 
a) niteliði, türü ve miktarý :NAMIK KEMAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU ONARIM ÝÞÝ
b) yapýlacaðý yer :Beypazarý/ANKARA
c) iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin yapýldýðýnýn teblið tarihinden itibaren 5 (Beþ) gün içinde yer teslimi 

yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
d)Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
3-Ýhalenin
a) yapýlacaðý yer : BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ

MAH. HALÝL ÞIVGIN CAD. NO:4 BEYPAZARI/ANKARA
b) tarihi ve saati : 19 TEMMUZ 2005 salý günü, saat 13:30
4 Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye Katýlma Þartlarý ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý  Belgesi;
4.1.2.1Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna kayýtlý
olduðunu gösterir belge, 
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ihaleye
iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içersinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge.
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli
imza sirküleri.
4.1.4 4734 sayýlý Kanunun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin
yazýlý taahhütname
4.1.5 Þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6 Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý, alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.8 Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge.
4.1.9 Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin yarýsýndan fazlasýna sahip olduðu
sermaye þirketlerine iliþkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kiþi ve istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait
olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri
Ýsteklinini son beþ yýl içinde ve yurt içinde ve yurt dýþýnda kamu ve özel sektörde sözleþme bedelinin en az % 70’i oranýnda gerçek-
leþtirdiði veya % 50’si oranýnda denetlediði veyahut yönettiði idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlerle ilgili
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi. Bu iþte;
Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþlere denk sayýlacak olan mühendislik veya
mimarlýk bölüm veya bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði.
4.3.2. Ýsteklinini organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler
4.3.2.1 Aþaðýda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalýþtýrýlmýyor ise ihale üzerinde kaldýðý takdirde bu personeli
istihdam edeceðine dair tahhütnamenin, çalýþtýrýlýyor ise SSK onaylý son prim bordrosunun verilmesi zorunludur. Teknik Personelin
Mesleðini Tevsik edici Diploma aslý veya noter onaylý sureti ve oda kayýt belgesi aslý dosyada bulunacaktýr. 
Adet  Pozisyonu     Mesleki Ünvaný    Mesleki Özellikleri
1     þantiye þefi   Ýnþaat mühendisi   5 yýl deneyim
4.3. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler; Her türlü inþaat, imalat, sondaj, tesisat, onarým, yýkma, deðiþtirme, iyileþtirme,
yerleþtirme ve montaj iþleri
5- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
6- Ýhale dokümaný BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ MAH. HALÝL ÞIVGIN
CAD. NO:4 BEYPAZARI/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.00 YTL/ Milyon TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye
teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 
7-Teklifler ihale saatine kadar BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ MAHALLESÝ
HALÝL ÞIVGIN SOKAK NO:4 BEYPAZARI/ANKARA’ya verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýyasýyla da gönderilebilir.
8- Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar
teslimi götürü bedel sözleþme düzenlenecektir. 
9-Ýstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12-dosya bedeli ve teminatý nakit yatýracaklar özel idare müdürlüðüne müracaat edeceklerdir. 

ÝÝHHAALLEE ÝÝLLAANNII
BBEEYYPPAAZZAARRII KKAAYYMMAAKKAAMMLLIIÐÐII  ÝÝLLÇÇEE  MMÝÝLLLLÝÝ EEÐÐÝÝTTÝÝMM MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜ

Cumhuriyet  Ýlköðretim Okulu Onarým iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.
ÝHALE KAYIT NUMARASI: :2005/90315
1-Ýdarenin
a) adresi : Kurtuluþ Mahallesi Halil Þývgýn Cad. No:4 

Beypazarý/ANKARA
b) telefon ve faks numarasý : (0 312) 763 26 25 -   763 10 54
c) elektronik posta adresi (varsa) : 
2-Ýhale konusu yapým iþinin : 
a) niteliði, türü ve miktarý :CUMHURÝYET ÝLKÖÐRETÝM OKULU 

ONARIM ÝÞÝ
b) yapýlacaðý yer :Beypazarý/ANKARA
c) iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin yapýldýðýnýn teblið tarihinden itibaren 

5 (Beþ) gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe 
baþlanacaktýr.

d)Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
3-Ýhalenin
a) yapýlacaðý yer : BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ
EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ MAH. HALÝL ÞIVGIN 

CAD. NO:4 BEYPAZARI/ANKARA
b) tarihi ve saati : 19 TEMMUZ 2005 salý günü, saat 15.00
4 Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye Katýlma Þartlarý ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik
posta adresi.
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý  Belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, Ticaret
ve/veya Sanayi Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içersinde alýnmýþ, tüzel
kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge.
4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 4734 sayýlý Kanunun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (Ý) bentlerinde sayýlan
durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname
4.1.5. Þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý, alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.8 Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge.
4.1.9 Gerçek veya tüzel kiþi olmasý durumuna göre ortaðý olduðu þahýs þirketleri ile sermayesinin
yarýsýndan fazlasýna sahip olduðu sermaye þirketlerine iliþkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kiþi ve istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel
kiþiye kullandýrýlmayacaðýna iliþkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri
Ýsteklinin son beþ yýl içinde ve yurt içinde ve yurt dýþýnda kamu ve özel sektörde sözleþme
bedelinin en az % 70’i oranýnda gerçekleþtirdiði veya % 50’si oranýnda denetlediði veyahut yönet-
tiði idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlerle ilgili deneyimini gösteren ve
teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi.
Bu iþte; Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþlere
denk sayýlacak olan mühendislik veya mimarlýk bölüm veya bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði.
4.3.2. Ýsteklinin organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler
4.3.2.1 Aþaðýda belirtilen Teknik Personelin halen istekli bünyesinde çalýþtýrýlmýyor ise ihale
üzerinde kaldýðý takdirde bu personeli istihdam edeceðine dair tahhütnamenin, çalýþtýrýlýyor ise
SSK onaylý son prim bordrosunun verilmesi zorunludur. Teknik Personelin Mesleðini Tevsik edici
Diploma aslý veya noter onaylý sureti ve oda kayýt belgesi aslý dosyada bulunacaktýr. 
Adet  Pozisyonu     Mesleki Ünvaný    Mesleki Özellikleri
1     þantiye þefi   Ýnþaat mühendisi     5 yýl deneyim
4.3. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler; Her türlü inþaat, imalat, sondaj, tesisat,
onarým, yýkma, deðiþtirme, iyileþtirme, yerleþtirme ve montaj iþleri
5- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
6- Ýhale dokümaný BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ
KURTULUÞ MAH. HALÝL ÞIVGIN CAD. NO:4 BEYPAZARI/ANKARA adresinde görülebilir
ve 50.00 YTL/ Milyon TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn
ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 
7-Teklifler ihale saatine kadar BEYPAZARI KAYMAKAMLIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM
MÜDÜRLÜÐÜ KURTULUÞ MAHALLESÝ HALÝL ÞIVGIN SOKAK NO:4
BEYPAZARI/ANKARA’ya verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýyasýyla da gönder-
ilebilir.
8- Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzer-
ine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme düzenlenecektir. 
9-Ýstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçi-
ci teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12-dosya bedeli ve teminatý nakit yatýracaklar özel idare müdürlüðüne müracaat edeceklerdir. 
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BBEEYYPPAAZZAARRII SSÝÝYYAASSEETTÝÝNNDDEE BBÝÝRR BBOOÞÞLLUUKK YYAAÞÞAANNIIYYOORR..
Beypazarý siyasetinde yaþanan boþluk vatandaþ artasýnda konuþulmaya ve dillendirilmeye baþlandý.
Bütün siyasi partilerde bir yönetim boþluðu dikkat çekiyor. Parti teþkilatlarý ve tabelalarý var ama
geçmiþte olduðu gibi vatandaþýn sorunlarýný çözecek parti kapýlarý vatandaþa kapalý. Gözle görülür
yatýrýmlar yok denecek kadar az. Ne iktidar var, ne muhalefet. Beypazarý’nda siyaset çok sessiz ve
derinden gidiyor, derin yaralar açarak... Bu boþluðu hangi parti dolduracak dersiniz


