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s Dolar 2.6615 2.6860 0.92 14.00 s Cumhuriyet 668.0 675.0 1.05 11.75
s Euro 2.9780 2.9940 0.54 4.99 s 24 ayar gram 100.23 101.54 1.31 12.64
s Euro-dolar 1.1164 1.1193 0.26 -7.88 s Has altın toptan 100.33 101.65 1.31 13.41
s İsviçre Frangı 2.8546 2.8997 1.58 22.65 IAB 24 ayar gram 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00
s Sterlin 4.1990 4.2400 0.98 15.22 s 22 ayar bilezik 91.50 92.70 1.31 12.62döviz
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l Repo 4.00 4.00 0.00 -1.00
l Gösterge bono 10.74 10.74 0.00 4.59
s Eurobond 2030 192.658 192.687 0.03 -3.37
t Türkiye CDS (5 yıl) 182.00 109.65 -39.75 -8.62
s ABD 10 yıllık tahvili 1.6240 1.7400 0.12 0.01borsa
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(%)
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Piyasa değeri (milyon TL) 564,876 -2.14 4.07
Piyasa değeri (milyon $) 212,048 -0.47 -26.90
Halka açık piyasa değ. (milyon TL) 170,666 -2.14

Halka açık piyasa değ. (milyon $) 63,532 -3.15
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Gelişmiş ekonomilerde 
faizlerin yükseleceği 
beklentisiyle dolar/TL’yi bir 
haftada 3.50’li seviyelerden 
3.65’e yaklaştıran satış 
baskısı dün ABD Merkez 
Bankası (FeD) Başkanı Janet 
Yellen’in açıklamalarıyla 
yerini değer kazancına 
bıraktı. Önceki gün 3.6440’ı 
test eden dolar dün güne 
başladığı 3.62 seviyesinden  
3.57’ye kadar geriledi. 
Böylece 5 kuruş düşmüş 
oldu. Dolar, ABD Başkanı 

Trump’ın en büyük 
oğlunun 
geçen yılki 
seçimlerde 

Rusya’dan yardıma açık 
olduğuna işaret eden 
yazışmaları açıklamasının 
ardından baskı altında kaldı. 
FeD Başkanı Janet Yellen 
ise dün Kongre’ye yaptığı 
açıklamalarda ekonominin 
şu anki görünümünün 
politika faizlerinin kademeli 
olarak daha da artırılmasını 
gerektireceğini tahmin 
ettiklerini söyledi.

Yellen mevcut faiz 
görünüm aralığının alt 
eşiğine ulaşmak için ise 
FeD’in faizleri “daha da 
fazla artırmasına” ihtiyaç 
olmadığını söyledi.

Yellen’in açıkla-
malarından sonra 
iki yıl vadeli 
ABD Hazine 
tahvil getirisi iki 
haftanın, 10 yıl 
vadeli tahvil 
getirisi ise bir 
haftanın en 
düşük seviyesine 
geriledi.

Yellen, doları 
5 kuruş düşürdü
Dolar dün güne 

başladığı 3.62 
seviyesinden 

Yellen’in 
açıklamalarıyla 

3.57’ye indi. 
Borsa yüzde 

0.48 yükselişle 
yeni rekoru 

olan 103 bin 
689 puana çıktı

‘Yabancılarla rekabet edemiyoruz’
Deniz ÇİÇEK/ANKARA 

Rekabet Kurulu’nun 
trafik sigortasında “fahiş” 
fiyat uyguladığı gerekçesi ile 
32 sigorta şirketi hakkında 
yürüttüğü soruşturmada sözlü 
savunmalar yapıldı. Sigorta 
şirketlerini şikâyet eden 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih 
Şener, nakliye şirketlerinin 
rakiplerinin yabancı şirketler 

olduğuna dikkat çekerek 
rakiplere karşı sigorta giderleri 
nedeniyle haksız rekabete 
maruz kaldıklarını söyledi ve 
“30 bin TL isteyen şirket iki 
ay sonra 3 bin TL’ye iniyor” 
dedi. Türkiye Sigorta 
Reasürans ve Emeklilik 
Şirketleri Birliği vekili 
Oğuzkan Güzel 
de şirketlerin bazı 
aylar satış yapmak 
istememesinin 

normal olduğunu belirterek 
“Zararlar birikip serbest 
bırakılınca fiyatlar arttı” dedi. 

Sigorta şirketleri temsilcileri, 
sigorta primi belirlenirken, 
geçmiş hasarlar, hasar 
primi, ortalama hasar 
maliyeti gibi değişkenlerin 

dikkate alındığını 
belirtti. Rekabet 
Kurulu kararını 
27 Temmuz’da 
açıklayacak. 

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
“Ankara İli, Altındağ İlçesi Ulus Hacıbayram Projesi kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait tescilli 
19995 ada 3 parseldeki Yapının Üst Hakkı Tesis Edilerek Yapımı İşi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 
36. Maddesi gereğince, Kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ÜST HAKKI tesis edilerek yaptırılacaktır. 
I- İhale 27/07/2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bu-
lunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’ nce  yapılacak olan ihalede aşağıdaki 
listedeki sıra takip edilecektir.
II- İhaleye konu taşınmazların şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içer-
isinde, Hisarpark Caddesi Konya Sokak No: 46 Ulus /Altındağ adresinde bulunan KÜLTÜR ve TABİAT 
VARLIKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI İhale ve Özlük İşleri Şube Müdürlüğünde görülebilir.
III- İstekliler, İdari İhale Şartnamesinin 9.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar’da 
bulunan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hüküm-
leri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve 
belgeler; 
A)Tebligat için İdari Şartname eki örneğe uygun adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa 
faks numarası ile elektronik posta adresi.
B) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olmaması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği,kanuni ikametgah 
belgesi,
3) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge.
4) 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. 
5) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde,
 a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi 
Makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair 
belgenin ibrazı.
  b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması 
hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı.
  c) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına 
dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.
C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza 
sirkülerinin ibrazın gerekmektedir.
D) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen ekli örneğe uygun teklif mektubu.
E) Aşağıda belirtilen miktarlarda (Limit içi, süresiz ve teyit yazılı) geçici teminat.
F) İş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa İdari Şartnamenin 9.4. 
Madde hükmünce temin edileceğine dair taahhütname.
G) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin idari şartname eki örneğe uygun 
yazılı beyanı.
H) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
I) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi.
J) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

1) İş deneyim belgeleri:
            a) Son on beş yıl içinde, istekli adına birden fazla iş bitirme belgesi olması halinde iş bitirme 
belgelerinde belirtilen tutarların toplamının muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale 
konusu İş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
           b) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Or-
tak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedelin %50’si 
oranında  ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına 
tahvil edilerek değerlendirilecektir.              
            c) 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 davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
           d) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine 
sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da ser-
best muhasebeci mali müşavir tarafından, davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
2) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler,
            a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III  
grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
             b) Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri,  İnşaat Mühendisliği ve 
Mimar diplomaları kabul edilecektir
3) Alt Yüklenici:
 Yüklenicinin benzer işle ilgili iş bitirme belgesinin bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme bel-
gesine sahip olan bir inşaat firmasına   
 yaptıracağını ihaleye girerken taahhüt etmesi koşuluyla işin tamamını veya konusunda deneyimli alt 
yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir.
K) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (A), (B), (C), (G), ve (H) bentlerinde yer alan belgelerin her bir 
ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
IV- İhale dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürk Lirası) karşılığı Hisarpark Cad-
desi Konya Sokak No: 46 Ulus /Altındağ  
 adresinden satın alınabilir.
V- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
VI- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde 
(Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
VII- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulu-
nan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi 
şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler 
dikkate alınmaz.
VIII- İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen ve Üst Hakkı verilecek taşınmazın dosyasındaki 
bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Üst 
Hakkı için yapılacak işlemlerdeki her türlü vergi, resmi harç, tapu harçları, sözleşme giderleri, KDV gibi 
ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.
IX- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yap-
mamakta serbesttir.İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmem-
esi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı 
Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. 
ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçer-
lilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak 
iddiasında bulunamaz.
X- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

SIRA İLÇESİ  MEVKİİ  ADA/PARSEL ARSA ALANI (m2) BELEDİYE HİSSESİ TESCİLLİ YAPININ MUHAMMEN  GECİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ
NO             TOPLAM ALANI (m2) BEDELİ (TL)
1 Altındağ  Hacıbayram 19995/3  142,53    Tam  425,00   1.102.588.33-TL 33.078,00-TL  14:10

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın : 631280 www.bik.gov.tr
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DOLAR/TL

Janet Yellen

Oğuzkan 
Güzel

Kötü bir rüzgâra kapıldık!
Yenilenebilir enerji 

denince kendini kültürlü, 
akıllı, bilgili, hatta entelektüel 
sananların cephesinde her 
şey yerle yeksan oluyor. 
Sanki rüzgâr, güneş, su ve 
jeotermal kaynaklardan 
üretilen enerjiler için hiçbir 
şey yapılmıyor, sadece 
bir yerlere kablo bağlanıp 
elektrik alınıyor. Bu kadar 
sığ düşünenlerin olduğu bir 
memlekette yenilenebilir enerji 
kaynaklarına göz dikerek 
sadece önceliği para olan 
müteahhit ve yatırımcıların 
çevreye, doğaya, insana saygılı 
olması beklenebilir mi? Halbuki 
biraz daha dikkatli olunsa, 
hiçbir şey yapılamıyorsa 
medeni ülkelerde bu işlerin 
nasıl hayata geçirildiğine 
bakılıp mevzuatlar örnek alınsa 
yeterli olacak, ama kamu tarafı 
pek oralı değil.

Rüzgâr enerji santrallarının 
(RES) gelişigüzel her yere, hatta 
milletin bahçesine, zeytinliğine, 
evinin dibine kurulmasına 
yasalarla izin verilmiş olması 
çok ilginç bir durum. Düşünün 
bahçenize zorla RES dikiliyor 
ve siz bir şey yapamıyorsunuz. 
Yardım için aklına, bilgisine, 
otoritesine başvurduğunuz 
cephelerin de RES’lerin çevreye 
verebilecekleri zararlardan 
haberi yok. Böyle bir durumda 
yargı da mevcut mevzuatlar 
ve yan etkiler sebebiyle ağır 
işlerse ne yapabilirsiniz? Peki, 
tarlaları sulamaya yetmeyen 
dereler üzerine santral kurmaya 
çalışıp doğaya onarılmaz 
zararlar verilmesinden sonra 
rüzgâr, güneş ve jeotermal 
yatırımlarıyla aynı hataların 
tekrarlanmaması için bir şeyler 
yapılması gerekmiyor mu?

Başta Enerji Bakanlığı olmak 

üzere diğer ilgili bakanlıkların, 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) ve ilgili sivil 
toplum kuruluşlarının bu 
meselelere acilen eğilmesi 
gerekiyor. Daha önce 
özellikle yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırım yapanların 
FETÖ/PDY bağlantılı üniversite 
ve hocalarından kolay yoldan 
RES raporları aldığını yazmış, 
Akdeniz Üniversitesi’ni de 
geçen seneki yazılarımda örnek 
göstermiştim. Acaba kamudan 
ya da yargı tarafından bu 
işlerle ilgilenen oldu mu? Kaç 
sorumlu/suçlu ortaya çıkarıldı, 
hangi projelere dur dendi?

Geçen yıl ilginç bir RES 
hikâyesi yazmıştım. Önemine 
binaen özetleyeyim: “Devlet 
bir yandan Tarımsal ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu kanalıyla vatandaşa 
geri ödemeli tavuk çiftliği 
kurması için kredi veriyor, 
yatırımını destekliyor; diğer 
taraftan başka bir kurumun, bu 
çiftliğin ortasına RES dikmesine 
onay vererek her şeyi altüst 
ediyor. RES’in olduğu yerde 
tavuk falan olmaz zaten. 
‘Acele Kamulaştırma Yasası’ 
marifetiyle vatandaşın 
arazilerine, Milli Emlak 
tarafından 49 yıllığına el 
konulması gibi epeyce tartışılıp 
düzeltilmesi gereken husus 
var.”

RES’lerin ne gibi zararları 

olabilir dendiğinde ilk akla 
gelen çevreye yaydıkları 
mekanik ve aerodinamik 
kaynaklı gürültüler, kuş 
göç yolları, radar, radyo 
ve televizyon sinyallerine 
zarar vermeleri gibi hususlar 
sayılıyor. Ama Türkiye’de 
verdiği zararlar çok daha 
farklı. Mesela, direkt olarak 
gidip vatandaşın arazisine 
“Acele Kamulaştırma 
Yasası” gerekçe gösterilerek 
çöreklenildikten sonra bir sürü 
rahatsızlık gündeme geliyor. 
RES’leri dikmek üzere yola 
çıkanlar, inşa süresinde de 
hiçbir şeyi dikkate almıyor. 
Arazi kullanımı, türbinlerin 
arasındaki mesafe ve arazideki 
dağılımları iyi hesaplanmıyor. 
Türbin sayısı ve diğer tesislerle 
etkileşimleri dikkate alınmıyor. 
Yerleşim yerlerine uzaklıkları 
ise zaten kimsenin umurunda 
değil.

BİR DE İYİ ESEN 
RÜZGÂR VAR...
Yukarıdaki yazımın asıl 

sebebi GE bünyesindeki LM 
Wind Power’ın, ülkemizde 
rüzgâr türbini kanadı 
yatırımıyla ilgili haber olması. 
Bergama’daki fabrikada 
bölgedeki rüzgâr santralları 
için 80 metreye kadar 
rotor kanatları Türkiye’de 
bu tesiste üretilecekmiş. 
Amaç Türkiye’de hızla 
büyüyen rüzgâr endüstrisinin 
ihtiyaçlarını karşılamakmış. 
Keşke bölgemize ve dünyanın 
çeşitli yerlerine ihracat yapma 
hedefi koysalarmış. Ancak, 
önce Türkiye’de adam gibi 
RES’ler kurmayı sağlayacak 
düzenlemelere ihtiyaç 
duyuluyor.
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