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SAYIN ÜYEM İZ 
 

 
TİM’den alınan 03/02/2015 – 264 sayılı yazıda; 

 
“Kırgızistan Büyükelçiliği 'nden Dışişleri Bakanlığı 'na iletilen bir Nota 'ya istinaden; 

Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazı ile Kırgız Cumhuriyeti Jeoloji ve Madencilik 
Devlet Ajansı'nın Almalyk linyit kömür havzalarına işletme lisansı verilmesi için ihale şartlarını 
açıkladığı bildirim ekte ve ihalenin 9 Şubat 2015 tarihinde saat 12:00'da Nookat kentinde yapılacağı 
belirtilmektedir. 
 

İlgili yazıda devamla belirtildiği üzere; Nota' da devamla, söz konusu ihalenin şartları 
hakkında ayrıntılı bilgiye Kırgız Cumhuriyeti Jeoloji ve Madencilik Devlet Ajansı 'nın resmi 
internet sitesinden (www.geo logy.kg ) ya da +996 312 300 246 (Rusça), +996 312 909 869 
(İngilizce) telefon numaralarından ulaşılabileceği kaydedilmektedir” denilmektedir. 

 
Bilgilerinize rica olunur. 
 

 
 
 
 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ 
     Genel Sekreter V. 

 
 

 
 
 
Ek: ihale Bilgileri 
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