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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            9 Kasım 2012
  B.02.0.PPG.0.12-305-9326

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Kasım 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                              Bekir BOZDAĞ
                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  9 Kasım 2012
    B.01.0.KKB.01-06-336-657

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9326 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Kasım 2012 tarihinde Katar’a gidecek olan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayı : 28465



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            9 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9332

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            9. Türk-İtalyan Forumu’na katılmak üzere; 12 Kasım 2012 tarihinde İtalya’ya gidecek

olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma

Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                              Bekir BOZDAĞ

                                                                                                                 Başbakan V.

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  9 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-337-658

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9332 sayılı yazınız.

            9. Türk-İtalyan Forumu’na katılmak üzere, 12 Kasım 2012 tarihinde İtalya’ya gidecek

olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma

Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            9 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9325

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon

Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere; 12 Kasım 2012 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                              Bekir BOZDAĞ
                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  9 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-335-656

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9325 sayılı yazınız.

            Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon

Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 12 Kasım 2012 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet

etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2005 tarihli ve 25811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdürünün teklifi üzerine Üni-

versitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek sekiz aday arasından,

Akademik Kurul tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş

üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı

Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Dil Muafiyet Belgesi: Sabancı Üniversitesi tarafından eşdeğerliliği kabul edilen

ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversite tarafından belirle-

nen düzeyde başarılı olduğunun belgesi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/1/2012 28177

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2012 28291
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA

VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından

yapılacak mal ve hizmet alımları, kiralama ve yapım işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı

akademik ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama,
taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
139 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversitenin fakülte, yüksekokul gibi eğitim-öğretim veren bölümleri ile

tüm idari ve hizmet alanlarını,
b) İdari şartname: Üniversite tarafından hazırlanan idari şartnameyi,
c) Kurucu Vakıf  (HAVVAK): Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Vakfını,
ç) Muayene ve Kabul Komisyonu: Üniversitenin Muayene ve Kabul Komisyonunu,
d) Mütevelli Heyeti: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Mütevelli Heyeti Başkanı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
f) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,
g) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve

İhale Komisyonunu,
ğ) Teknik şartname: Üniversite tarafından hazırlanan teknik şartnameyi,
h) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,
ı) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale İşlerinde Yetkili Organlar, Satın Alma ve İhale Esasları,

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Mütevelli heyeti
MADDE 5 – (1) Satın alma işleri, Mütevelli Heyetinin, her öğretim yılı başında onay-

layacağı bütçe çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu sınırlar içinde satın alma sorumluluğu, Müte-
velli Heyeti Başkanının onayı alınmak suretiyle Rektöre verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlarla gerçekleştirilemeyen işler, Mütevelli Heyetinin
onayı alınarak yerine getirilebilir.

Satın alma ve ihale komisyonu
MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale komisyonu; Genel Sekreter başkanlığında, Rektör

tarafından görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı, Satın Alma Müdürü, İdari İşler Müdürü
ile satın almayı talep eden ilgili birim yöneticisinden oluşur.
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(2) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen kişilere ek olarak Rektör tarafından uygun gö-
rülecek teknik elemanlar satın alma ve ihale komisyonuna dahil edilebilir.

Satın alma kararı işlemleri
MADDE 7 – (1) Satın alma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi,
b) Satın alma kararının ilgili olduğu iş,
c) Satın alınmasına karar verilen malın/hizmetin adı, tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve

miktarı,
ç) Teklif veren firmaların isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar,
d) Tercih edilen firmanın tercih sebebi,
e) Satın alma ve ihale komisyonu üyelerinin adı, soyadı ve imzası.
Satın alma ve ihale esasları
MADDE 8 – (1) Her satın alma işleminde en az üç firmadan teklif alınır, üç teklifin

alınamayacağı durumlarda sadece ana firmadan, ana firma yoksa ana distribütörden teklif alınır.
(2) Satın alma, mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gö-

zetilerek yapılır.
(3) Satın almalarda tercih yapılırken, firmanın o konudaki yetkinlik derecesi, firmaların

referansları, istenilen kaliteyi verme yeteneği, istenilen zamanda teslim, en uygun ödeme ve
bakım koşullarını sağlama gibi özellikler göz önünde tutulur.

(4) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-
munda satın alma, firmadan doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilebilir.

(5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve yapım işlerinin belirlenen usul-
lerle gerçekleştirilmesini müteakip; aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için, gereken satın
alma işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması ba-
kımından, aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan Mütevelli Heyet
Başkanının onayı alındıktan sonra Rektör tarafından devam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın
almalar için yeni teklif ve karar alınmaz, satın alma aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleşti-
rilir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri

veya başkaları adına ihaleye katılamayacak olanlar şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin
ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar.

b) Üniversiteden yevmiye alanlar dahil aylık veya ücret alan Üniversite  mensupları.
c) 2547 sayılı Kanunda belirtilen Üniversite yöneticileri ve satın alma ve ihale komis-

yonu başkan ve üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci de-
receye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri ile ortakları.

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen
istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler. Bu kişiler Hukuk Müşavirliğinin de görüşü alınarak iki yıla kadar ihalelere alınmazlar.

d) Üniversitenin Yönetim Kurulu üyeleri, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile bu
kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece
dahil) kayın hısımları, ortakları veya ortağı, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Usulleri

Satın alma ve ihale usulleri
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda aşağıdaki usuller

uygulanır:
a) Kapalı teklif,
b) Açık teklif,
c) Doğrudan temin.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara; ihale, kapalı teklif, açık teklif ve

doğrudan temin usullerden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek Sa-
tın Alma Müdürünün yetkisindedir.

(3) Satın alma ve ihale komisyonu; ihale, kapalı teklif veya açık teklif alma usullerinde
Üniversiteye gelen teklifleri her satın alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değer-
lendirir. Bu değerlendirme sonucunda satın alma ve ihale komisyonu satın almaya karar verip
vermemekte serbesttir ve bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı er-
teleyebilir veya iptal edebilir.

(4) Satın alma işlemleri satın alma kararının satın alma ve ihale komisyonu üyeleri ta-
rafından imzalanmasıyla gerçekleştirilmiş olur.

Kapalı teklif
MADDE 11 – (1) Bu usulde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa ko-

nulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça
yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif mektubu
şartnameye uygun olarak hazırlanır, şartnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen
belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilir. Teklif mektuplarında teklif edilen fiyatların rakam
ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekir. Teklif mektupları teklif veren tara-
fından imzalanmalıdır.

Açık teklif
MADDE 12 – (1) Açık teklif usulü; niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda gö-

rülen veya kapalı teklif usulünün gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı teklif-
lerin açık olarak veya faks, e-mail ya da kapalı zarf içerisinde alınması suretiyle gerçekleştirilen
satın alma usulüdür. Teklif usullerinde, genel olarak en uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlık
yapılır.

Doğrudan temin
MADDE 13 – (1) Bu usulde; güzel sanatlara mahsus elişleri, resim, heykel, tablo, ya-

yın, perakende yiyecek, içecek, çiçek ve toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan kağıt-kırta-
siye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf mal-
zemesi bakım, onarım, eğitim, müfredat geliştirme, kütüphane kolleksiyonunun geliştirilmesi
için kitap, elektronik kitap, veri tabanları, paket yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, mü-
şavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film, kontrollük, tercümanlık, sigorta, vasıta, menkul
ve gayrimenkul kiralanması gibi özel nitelikli mal ve hizmetlerin bir firmadan doğrudan temin
edilmesi usulüdür. Onay süreci tamamlanan satın alma talep formuna istinaden satın alma işi
doğrudan Satın Alma Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

(2) Bir mal veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zo-
runlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribütör eliyle satıldığı hal-
lerde de doğrudan temin usulü uygulanır.
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(3) Satın almanın bu maddede yer alan usullerden hangisine göre yapılacağı konuyla
ilgili makam onayında belirtilir. Bu maddede açıklanan hususlara uygun olmayan ve şartna-
mede belirtilen gün ve saatten sonra verilen tekliflerin değerlendirmeye tabi tutulup tutulma-
yacağına satın alma ve ihale komisyonu karar verir.

(4) Doğrudan temin usulünde, niteliği itibarıyla pazarlık yapılmasına imkân sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler, Satın Alma ve İhale

Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler, İlan

Satın alma talepleri
MADDE 14 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti

satın alma istek formunu doldurarak Satın Alma Müdürlüğüne gönderir. Toplanan tüm satın
alma taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok seviyeleri, büt-
çeye uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetki-
lilerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamam-
lanan talepler için; Satın Alma Müdürlüğünce, satın alma usulünde belirlenen yetki limitleri
dahilinde satın alma işlemi başlatılır.

Acil durumlarda satın alma işlemleri
MADDE 15 – (1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, Satın Alma Müdürlüğünün yet-

ki ve sorumluluğunda doğrudan yürütülür. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında mü-
dahale edilemediğinde zarar doğurabilecek veya öğretimi aksatabileceği için satın alma usul-
lerinin uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak kabul edilir.

(2) Acil durumlarda imza yetkisi Mütevelli Heyet Başkanının onayı alınmak suretiyle
Rektöre aittir; bu satın almalarda satın alma ve ihale usulleri aranmaz.

Satın alma istek formu
MADDE 16 – (1) Satın alma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası,
b) Tarih,
c) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,
ç) Satın alma talebinin gerekçesi,
d) Gerekli görülecek diğer açıklamalar,
e) Rektör imzası,
f) Mütevelli Heyet Başkanı onayı.
Satın alma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işler
MADDE 17 – (1) Onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan yapılan alımlar, akademik

ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, te-
mizlik işleri, gıda gibi olağan hizmetler, küçük donanım ve yazılımların satın alınması; 25.000
(yirmibeş bin) Türk Lirasını geçmemek koşulu ile satın alma ve ihale komisyon kararı olmadan
ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve onaylı satın alma istek formu ile Mütevelli Heyet Başkanı
onayıyla doğrudan satın alınabilir.

(2) Pazarlık imkânının bulunmadığı büyük alışveriş merkezlerinden yapılacak satın al-
malarda satın alma ve ihale komisyonunun kararı aranmaz.

(3) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya
akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerde
satın alma ve ihale kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler Mali İşler Müdürlüğünün bilgisi da-
hilinde gerçekleştirilir.

İlan
MADDE 18 – (1) Satın alımların ihale yolu ile alınması için, belirlenen limitin iki ka-

tına kadar olan ihaleler Üniversite web sitesinde, iki katından daha fazla olan limitler için ise
web sitesi ile birlikte Resmî Gazete’de ilana çıkılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Şartnameler, Sözleşmeler ve Teminatlar ile İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler ve sözleşmeler
MADDE 19 – (1) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve uygu-

lanması zorunlu olan diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Satın Alma Müdürlüğünce
hazırlanır.

(2) Şartnamelerin satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliğini belirtmesi
gerekir. Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında
gerekli hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan;
a) İdari şartname; yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla

Satın Alma Müdürlüğünce hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya
bir kısmına yahut diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir. Söz konusu hususlar şunlardır:

1) İşin konusu,
2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,
3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı,
4) Opsiyon müddeti,
5) İşin süresi,
6) Ödeme durumu,
7) Teslim şekli,
8) Vergi ve harçların kimin tarafından ve nasıl ödeneceği,
9) Gümrük işleri,
10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,
11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali,
12) Uyuşmazlıkların çözümü,
13) Satın alma işleminin hangi usulle yapılacağı,
14) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler,
15) Gerekli görülen diğer belgeler.
b) Teknik şartname; işin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içerir ve istekte bulunan birim ile Satın Alma Müdürlüğü tarafından
hazırlanır. İstekte bulunan birimin hazırladığı satın alma talep formu veya dilekçesinde aşağıda
belirtilen ayrıntılı teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine göre teknik şartname olarak
kabul edilir:

1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi,
2) Garanti,
3) Teslim süresi, yeri ve şekli,
4) Bakım, servis, montaj.
(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde satın alma ve ihale
komisyonu kararının onaylanıp kesinleşmesini takiben onbeş gün içinde sonuç ilgili firmaya
bildirilir ve firma sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı yatır-
maya davet edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alınacak mal/hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması,
b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,
c) Süre, fesih, yenileme şartları,
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ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve
sigorta sorumlulukları,

d) İşin gereğince yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai
şartlar ve idare için doğacak haklar.

(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı
yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma isteği yapılma-
sına gerek duyulmaksızın sözleşme yenilenir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak
kaydıyla, ek hizmet istekleri, yeni bir satın alma istek formu doldurulmasını gerektirir.

Geçici teminat
MADDE 20 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden idarece belirlenecek oranda geçici teminat alınır. Teklif alma usulü ile yapılacak alım-
larda ise tahmini bedel bildirilmediğinden idari şartnamede tespit olunacak miktarda geçici te-
minat alınır.

Kesin teminat
MADDE 21 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden idari şartnamede belirlenecek oranda kesin teminat alınabilir.
İhalenin kesinleşmesi
MADDE 22 – (1) İhaleler Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile kesinleşir. Bu durum

en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya tebliğ edilerek sözleşme yapmaya ve kesin teminat
vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir.

(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici firmaya teminatı irat kaydedilir. Yüklenici
firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az
olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

Müteahhidin ölümü
MADDE 23 – (1) Müteahhidin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa

diğer alacakları varislerine verilir. Gerekli teminatı vermek suretiyle işe veya sözleşmeye devam
etmek isteyen varise, Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile iş veya sözleşme devredilebilir.

Müteahhidin iflası veya mahkum olması
MADDE 24 – (1) Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve idarenin zarar ve

ziyanı talep edilir.
(2) Müteahhidin tutuklanması veya mahkum olması hallerinde sözleşme feshedilebile-

ceği gibi, vekil tayin ederek işi sürdürme isteği de kabul edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2011/260 
Karar No : 2012/194 
Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 21/06/2012 tarihli ilamı ile 204/2 maddesi gereğince DÖRT YIL SEKİZ AY 
YEDİ GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali Ahmet ve Mürüvvet Oğ. 05/01/1965 D.lu. 
İstanbul Sarıyer, Büyükdere nüfusuna kayıtlı ŞENER AHNAS tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 8439 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Dosya No : 2011/287 
Karar No : 2012/653 
Davacı : K.H. 
Katılan : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, Gürbulak Doğubayazıt/ 

AĞRI. 
Katılan Vekili : Av. Serdar AKDEMİR - Hazine Vekili. 
Sanık : MECİT GÜLTEKİN, Zahir ve Zeynep oğlu, 02/03/1965 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Uzunyazı 
mah/köy nüfusunda kayıtlı. No: 25 Uzunyazı Köyü Doğubayazıt/ 
AĞRI adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No: 12499517334 

Sanık : MAHDI ABDOLAHIBAZARGANI, Arshad ve Sidiga oğlu, 
23/07/1983 MACOO doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı, 
adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No: 

Suç : Kaçakçılığa konu eşyayı bu özelliğini bilerek ticari amaçla taşımak, 
Suç Tarihi/Saati : 19/04/2011 
Suç Yeri : Ağrı/Doğubayazıt 
Karar Tarihi : 20/09/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık MAHDI ABDOLAHI 

BAZARGANI hakkında mahkememizce 5271 sayılı CMK.nun 223/2-e.maddesi gereğince 
beraatine karar verilmiş olup, sanık MAHDI ABDOLAHI BAZARGANI bulunamadığından 7201 
Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan 
olunur.   8614 
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Edirne 4. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/273 

Karar No : 2012/481 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 02/10/2012 tarihli ilamı ile 79/l.b maddesi gereğince beraatine karar verilen Yehir ve Tefıda 

oğlu 01/01/1973 Filistin doğ. Eriha Filistin nüf. kay. MAHMUD ŞEHİR ABDURRAHMAN 

ADNAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 8721 

—— •• —— 

Silifke Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/587 

Karar No : 2011/1065 

Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan sanık Düzel Tekstil İnş. San. Tur. Tarım Orman 

Ürn. Day. Tuk. Mal. Amb. Pat. İth. İhr. Tic. ve Nak. Ltd. Şti. hakkında mahkememize açılan 

kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; 

Mahkememizce verilen 20/06/2012 tarih 2011/587 esas 2011/1065 karar sayılı ek 

kararımız ile Düzel Tekstil İnş. San. Tur. Tarım Orman Ürn. Day. Tuk. Mal. Amb. Pat. İth. İhr. 

Tic. ve Nak. Ltd. Şti hakkında verilen mahkememizin 27/12/2011 tarih 2011/587 esas 2011/1065 

karar sayılı kararın Kaldırılmasına, Düzel Tekstil İnş. San. Tur. Tarım Orman Ürn. Day. Tük. 

Mal. Amb. Pat. İth. İhr. Tic. ve Nak. Ltd. Şti hakkında ayrı ayrı çek düzenleme ve çek hesabı 

açmaktan yasaklanmasına ilişkin karar sanığın tüm aramalara ve çabalara rağmen sanığa tebliğ 

edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir. 

Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış 

sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 8725 

—— •• —— 

Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

                                                                                                   ANKARA 

Es-K No: 2012/83 Esas, 2012/226 Karar K.Tarihi: 28.06.2012 Sanık: Egemen DOĞUT, 

Naci ve Sevgi oğ. 1990 doğumlu, Mersin/Tarsus/Tekke nüfusuna kayıtlı olup, halen Alparslan 

Mah. Gebze sk no.5 Altındağ/Ankara adresinde ikamet eder Suç: Arkadaşının bir şeyini çalmak 

Suç Tarihi: 10.09.2010 K.Maddesi: TCK'nın 37'nci maddesi delaletiyle ASCK'nın 132'nci Md., 

5237 sayılı TCK'nın 62'nci Md., As.C.K.nun 47/A md.,5237 S. Kanunun 50'nci md., 52/4'üncü 

Md., Verilen Ceza: ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz olunabileceği, 

aksi halde hükmün kesinleşeceği ve infaz olunacağı ilanen tebliğ olunur. 8720 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Kars Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Ortakapı Mahallesi ada 604, parsel 3’ de kayıtlı 

2.899,31 m2’ lik İmar Planında Ticaret alanı olarak gözüken taşınmaz ve üzerindeki 1380.94 m2’lik 

yapının 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - İşin ihalesi 27.11.2012 günü saat 10.25’de Belediyemiz Meclis Salonunda ihale 

komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Merkez Ortakapı Mahallesi ada 604, parsel 3’ de kayıtlı 2.899,31 m2’ lik İmar Planında 

Ticaret alanı olarak gözüken taşınmaz ve üzerindeki 1380.94 m2’ lik yapının muhammen bedeli 

1.862.000,00 TL olup, geçici teminat bedeli muhammen bedel üzerinden %3 hesaplanarak alınacaktır. 

4 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 50 TL karşılığında Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilinir. 

5 - Muhammen bedellere KDV dahildir.  

6 - İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER. 

a) Tebligat için kanuni ikametgah belgesi, 

b) Şirket adına katılacak olanlardan vekiller için vekaletname ve imza sirküleri, 

c) İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli tanzim tarihi 2012 yılına ait olacaktır, 

d) Nüfus Cüzdan fotokopisi, 

e) Muhammen bedelin % 3 ‘ü tutarında geçici teminat , 

f) Doküman bedeli olan 50 TL’yi Belediyemiz hesabına yatırdığına dair makbuz, 

7 - Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına 

vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar, 

8 - İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ödedikten sonra tapuları verilecektir.  

9 - İhale kararı ihale tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. 

10 - İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir. 

11 - Bu İhaleye 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde yazılı kişiler 

katılamazlar. 

12 - Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir 

13 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan Olunur. 8860/1-1 

—— • —— 

İŞ ELBİSELERİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız personeline 175 adet pantolon, 157 adet terlik, 16 adet iş önlüğü, 302 adet 

tişört, 48 adet sweat, 24 adet ayakkabı, 24 adet yelek, 14 adet mont, 16 adet bot, 16 adet pantolon 

(güvenlik), 16 adet kazak, 5 adet yağmurluk alımı teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - İş elbiselerine ait numuneler fabrikamız satın alma biriminde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 19.11.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 8863/1-1 
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FABRİKAMIZ MEVCUT ELEKTRİK SİSTEMİNDEKİ KOMPANZASYON PANOSUNDA 

BULUNAN ŞALT VE KUMANDA MALZEMELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  

İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız mevcut elektrik sistemindeki kompanzasyon panosunda bulunan şalt ve 

kumanda malzemelerinin değiştirilmesi teklif alma yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 

Şefliğinden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 19.11.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 8864/1-1 

————— 
MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg. Margarin teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 19.11.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 8866/1-1 

————— 
BASKILI ÇELİK TERMOS ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 1500 Adet baskılı, teknik özellikleri 

şartnamede belirtilen çelik termos, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 19.11.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 8865/1-1 

————— 
OPP BASKILI FINDIKLI EKMEK POŞETİ VE OPP BASKILI ÇAVDARLI EKMEK  

POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 3 top OPP baskılı fındıklı ekmek poşeti ve 2 

Ton OPP baskılı çavdarlı ekmek poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 19.11.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 8862/1-1 
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ÜNİTELERDE BULUNAN KÖMÜR DAĞITIM BUNKER VE KONVEYÖR MOTORLARINA 

AİT PANOLARIN YENİLENEREK İSTENEN ODAYA  

MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A- a) Dosya No : 2012/94 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.,2.,3. ve 4. Ünitelerde Bulunan Kömür Dağıtım 

Bunker ve Konveyör Motorlarına Ait Panoların 

Yenilenerek İstenen Odaya Montajının Yapılması İşi 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Malzemelerin teslimi 45 (kırkbeş), montajın 

yapılması her bir pano için 15 (onbeş) takvim 

günüdür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 27/11/ 2012 Saat : 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 27/11/2012 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 8816/1-1 
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BORU VE DİRSEK SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A- a) Dosya No : 2012/95 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Boru ve Dirsek Alımı 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 120 (yüzyirmi) takvim 

gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 27/11/ 2012 Saat : 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 27/11/2012 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 8817/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MCAFEE LİSANS ARTIRIMI, FORTİGATE LİSANS 

GÜNCELLEME, AUTOCAD LİSANS, NETCAD, NETSURF VE PLANET 

LİSANSLARI İLE ARCGIS LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

olan muhtelif cins ve miktar Mcafee lisans artırımı, Fortigate lisans güncelleme, Autocad lisans, 

Netcad, Netsurf ve Planet lisansları ile Arcgıs lisansları kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

ve markalarına 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 Satın Alına Daire 

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

firmaların, şartname 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 şartnameler, Ofis tip 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, 21.11.2012 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma 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 teknik şartnamesine ve 

markalarına 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, muhtelif cins ve 

miktar Mcafee lisans artırımı için ayrı, muhtelif cins ve miktar Fortigate lisans güncelleme için 

ayrı, Autocad lisansı için ayrı, muhtelif cins ve miktar Netcad, Netsurf ve Planet lisansları için 

ayrı ve muhtelif cins ve miktar Arcgis lisansları için de ayrı olmak üzere kısmi teklif 

verilebilecektir. 

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. 

 8904/1-1 
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4.000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı II ihtiyacı olan 4.000 adet masaüstü bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve dağıtım listelerine 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 Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) 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 şartnamesi, Ofis tip 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,16.11.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

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

 8905/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) 

Kredi No:7717-TU 

‘’ICD-10AM TEMELİNDE MORBİDİTE KODLAMA EĞİTİMİ” 

Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı 

Ref: (SDSGRP/SHGM/2012/SERVICES/NCB/05) 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Sağlıkta 

Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir ikraz sağlamıştır. 

Söz konusu ikrazın bir bölümünün “ICD-10 AM Temelinde Morbidite Kodlama Eğitimi’’ 

Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı(SDSGRP/SHGM/2012/SERVICES/NCB/05)” İhalesi 

sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. 

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete 

Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 

Bu doğrultuda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun teklif 

sahiplerini, 16-22 Aralık 2012 -06-12 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya İli Büyükşehir 

Belediyesi(Kemer, Serik, Manavgat)sınırları içerisinde gerçekleştirilecek“ICD-10 Am Temelinde 

Morbidite Kodlama Eğitimi’’ organizasyon (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve 

diğer hizmetler) işlerini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak 

üzere davet etmektedir. 

İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. 

2. Teklif sahiplerinin bu ihale paketi içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri 

gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve 

ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en 

düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. 

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif 

sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir. 

3.1. Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Son 5 yıl 

(2007-2008-2009-2010-2011) içinde işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan İş bitirme belgeleri 

ile tevsik edilmek koşuluyla bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere iki (2) farklı 

sözleşme paketi kapsamında en az 250’şer kişilik, minimum iki (2) organizasyon işini ana 

yüklenici ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. 

Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş 

durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

3.2. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2009-2010-2011) minimum 

500,000 TL eşdeğeri olması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek 

olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır).3.3.Teklif veren firma adına tescil edilmiş ve 

asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesi (Teklif veren firma ya da Ortak Girişimin Pilot ortağı 

adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık olacaktır) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) 

Belgesi sahibi olmak. 
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3.4. Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer 

belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortağın madde 

3.1 de bahsedilen 2 sözleşmeden en az birisini bitirmiş olması; (ii) ortaklardan her birinin 3.2 

maddesindeki asgari kriterin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterin en az 

%50'sini karşılaması; (iii) pilot ortağın madde 3.3 deki hususu karşılaması gerekmektedir. Ancak 

Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

4. Firmaların ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir 

4.1. Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), 

vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlamak. 

4.2. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son üç yıl içerisinde açılan davalar 

ve tamamlanamayan sözleşmeler ile ilgili taraflar ve anlaşmazlığa konu olan miktar gibi 

hususlardaki bilgileri sunmak. 

4.3. Teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme/deneme işletme belgesi, teklif sahibi 

adına düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının 

bulunduğunu belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen özellikleri 

karşıladığını belirten taahhütname 

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da 

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler: 

T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok 4. Kat No :906434 Sıhhıye//ANKARA 

Tel : +90 312 585 15 04 

Faks : +90 312 585 15 94 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 

50-TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 

Şubesi (Ankara) İBAN: TR420000100100000350121014 numaralı T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırarak(SDSGRP/SHGM/2012/SERVICES/NCB/05) referans 

numarası yazılarak banka transferi yoluyla satın alabilirler. Dokümanı satın almak için firma 

irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade 

edilmeyecektir. 

7. Teklifler, teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az %3’ü oranındaki bir geçici 

teminatla birlikte yukarıda Madde 5’de verilen 11Aralık 2012 günü saat (yerel saat) 11:00’e kadar 

teslim edilecektir. Geç teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir. 

Teklifler 11Aralık 2012 günü saat 11:05’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri 

Mithatpaşa Cad. No: 3 B Blok 4. Kat No: 9 06434 Sıhhıye/ANKARA adresinde teklif 

sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen 

açılacaktır. 8903/1-1 
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I.II.ÜNİTE KAZAN BESLEME SUYU POMPALARININ YEDEĞİ OLARAK 

KULLANILMAK ÜZERE AŞAĞIDA ADI,KARAKTERİSTİKLERİ,  

MİKTARI İLE ÖZELLİKLERİ YAZILI SICAK SU POMPASININ  

TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale Kayıt Numarası : 2012/161006 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K:Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274–248 56 65  

c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr 

2 - İhale konusu işin: a) 

Sıra No Malzemenin Adı 
Miktar 

(Adet) 

1 Kazan Besleme Suyu Pompası 2 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/KÜTAHYA  

c) Teslim Süresi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 200 Takvim 

günü  

d) Dosya No : Ticaret 2012/101 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin;  

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA 

b) İhale Tarihi ve Saati : 04.12.2012 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) 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, 

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, ilgisine 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, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi  

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,  

ı) İstekliler teklif edecekleri pompaya ait Marka, Tip, Teknik Karakteristikleri, Kesit 

resimleri, Pompa performans eğrilerini (Pompa H-Q, P-Q,NSPH-Q performans eğrileri) pompa 

ile katalog ve dokümanlarını telifleri ile birlikte vereceklerdir  

i) Pompa; Türkiye, ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa birliği ülkelerinde imal edilmiş 

olması gerekmektedir. İhaleye katılacak firmalar; pompanın imal edileceği fabrika/fabrikaların 

adı ve açık adresini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

j) Firmalar teklif ettikleri pompalarla ilgili garanti süresi boyunca temin edilmesi halinde 

geçerli olacak yedek parça fiyat listesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.  

m) Firmalar ihale konusu işlerle ilgili iş deneyim belgelerini veya kapasite raporlarını 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

Benzer İş: En az 170 bar ve 300 m3/h kapasiteli çok kademeli yatay sıcak su pompası 

imalatı veya satışını yapmış olmak 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 

belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 

kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 

EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.madde 

hükümleri uygulanır. 

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz. 

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin 

edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks 

numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 04.12.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim 

günü olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8717/1-1 
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40.000 TON PAKETLİ ÇAY YÜKLEME BOŞALTMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

 Bayraklı/İZMİR 

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 40.000 ton paketli çay yükleme boşaltma işi kapalı zarf teklif 

alma usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, belirtilecek banka ve hesap numaralarına 50.00TL yatırılarak, 

Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektupları ile geçici teminatlarını en geç 27/11/2012 günü saat 14:00’a 

kadar Çay İşletmeleri İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü - Emek Mah. Şehit Asteğmen Mesut 

Uzlu Sok. No. 144 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden % 3 geçici teminat 

vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında 

alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede kısmi teklif veremezler. 

9 - İhale Çay İşletmeleri İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8890/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KANUNUN 10. VE 16. MADDELERİ UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1- Satışa esas bedeli en az 2,81.- TL ile en çok 373.308,97.- TL arasında değişen, 

26/11/2012 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.- TL en çok 

37.331.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 30 grup eşya (Cep Telefonu tuş takımı, 

Cep Telefonu Bataryası, Kol Saati, USB kablosu, Sigara sarma makinesi, Hafıza kartı, Oyuncak 

Tabanca, DVD Oynatıcı, Fotokopi Makinesi, Cep Telefonu, İş tulumu, El aleti seti, Kaynak 

makinesi, Soket, Kondansatör, Mutfak Robotu, Hoparlör, Sakal Traş makinesi, Muhtelif MP3, 

MP4 ve MP5 çalar vb.) açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – 

Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresinde 27/11/2012 günü saat 10.00’da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8850/1-1 
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KÜTAHYA’DA YERLEŞİK SOSYAL SİTEDE BULUNAN TOPLAM 10 ADET ASANSÖRÜN 

PERİYODİK BAKIM, ARIZİ BAKIM VE EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE FAAL HALDE 

TUTULMASI İÇİN HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale Kayıt Numarası : 2012/159177 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65  

c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr 

2 - İhale konusu işin:  

a) 
 

Sıra No Asansörün Adı 

Yük Kapasitesi Veya 

İnsan Sayısı Durak Sayısı Miktar 

1- I.,II.ve III.Ünite kazan 

asansörleri. 

2000 Kg. veya  

20 kişi 

8 3 Adet 

2- IV. Ünite kazan asansörü. 2000 Kg. veya  

25 kişi 

8 1 Adet 

3- IV. Ünite insan asansörü. 4 kişi 4 1 Adet 

4- İşletme binası insan asansörü. 4 kişi 4 1 Adet 

5- Kütahya’da yerleşik Sosyal 

Site P5 lojman binası insan 

asansörü. 

4 Kişi 6 1 Adet 

6- Kütahya’da yerleşik Sosyal 

Site P6, P7, P8 lojman binaları 

insan asansörleri. 

4 Kişi 8 3 Adet 

 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/ Kütahya  

c) İşin Süresi : 365 (üçyüzaltmışbeş) Takvim Günü  

d) Dosya No : Ticaret 2012/100 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin;  

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu toplantı Odası 

b) İhale Tarihi ve Saati : 29.11.2012 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 
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2) 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, 

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, ilgisine 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, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi  

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,  

ı) İş Deneyim Belgeleri: 

İsteklilerin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak 

iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. Bu belgenin istekli tarafından teklif edilen 

bedelin %30’i oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmede yerine 

getirilmiş olması zorunludur. 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin belgelerde, iş deneyim belgesi 

olarak kabul edilecektir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

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 ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur. 

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve 

kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi 

düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki 

esaslar uygulanır: 

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç yukarıda belirtilen işlerde; ; sözleşme ve bu 

sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri 

çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest 

muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu 

nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya 

vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait 

sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası 

üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. 
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Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu 

maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca 

dikkate alınamaz. 

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından 

düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak 

düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı 

suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu 

kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı 

ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret 

unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi 

j)  

- İstekliler teklifleri ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetkili kıldığı merciden 

alınan “Asansör Bakım Firması Belgesi”ni teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

- İstekliler teklifleri ile birlikte Çalıştırdıkları mühendisler için kendi firmaları adına 

çıkarılmış “Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi”ni (Elektrik Mühendisleri Odası ve 

Makine Mühendisleri Odasından ayrı ayrı olacaktır.) vereceklerdir. 

- İstekliler teklifleri ile birlikte TSE hizmet yeterlilik belgesini vereceklerdir. 

- İstekliler teklifleri ile birlikte Türk Akredidaston Kurumu tarafından düzenlenen 

TÜRKAK onaylı “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ”(ISO 9001 belgesi) vereceklerdir. 

- İstekliler teklifleri ile birlikte şartname konusu işlerle ilgili iş deneyim belgelerini 

vereceklerdir. 

Benzer İş: Her türlü asansör imalat, montaj ve bakım- onarım işleri iş bitirme belgesi 

olarak kabul edilecektir. 

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin 

edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax 

numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 29.11.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) Takvim 

günü olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü olan 29.11.2012 günü saat 14.00’e EÜAŞ Seyitömer 

Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8661/1-1 
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HİZMET BİNASI YAPTIRILACAKTIR 

Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesine ait 

hizmet binası 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 : Bursa-Deri OSB 28. Sokak No: 2 Nilüfer/BURSA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bursa-Deri OSB hizmet binası yapım işi 

b) Yapılacağı yer : BURSA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31.10.2014 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) Keşif Bedeli (2012 B.F. ile) : 5.235.500.- TL 

f) Geçici Teminatı : 366.485.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Çankaya-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 28/11/2012 - 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 veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini 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. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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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) 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 serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’ si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) 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 Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 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 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Bursa 

Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Bursa-Deri OSB 28. Sokak No :2 

Nilüfer/BURSA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

8 - 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. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8900/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/24425 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Bolk 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0 – 312 266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Muhammed Feyyaz Urfalıoğlu  - 

MFU İnşaat  
Muhammed Feyyaz Urfalıoğlu 

Adresi 
1065. Cad. (Eski 2. Cad.) No: 50/2 

Öveçler Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  32563567614 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Başkent Vergi Dairesi-32563567614  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 293009  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

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 (  ) 

 8898/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C.Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Ofis/Diyarbakır 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0 412 – 224 62 10 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ercan Bahçıvancı Ercan Bahçıvancı 

Adresi 
Kürtismailpaşa 2. Sokak Volkan Apt. 

No: 1/6 Ofis/Diyarbakır 
 

T.C. Kimlik No.  148 257 171 28 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
131 034 56 33  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 18897  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

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 (  ) 

 8906/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/15338 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C.Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Ofis/Diyarbakır 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0 412 – 224 62 10 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Gül-Sam İnş. Turz. Teks. Dan. San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 
Ercan Bahçıvancı 

Adresi 
Kürtismailpaşa 2. Sokak Volkan Apt. 

No: 1/6 Ofis/Diyarbakır 
 

T.C. Kimlik No.  148 257 171 28 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
414 01 63 775  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15722  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(bir) 

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 (  ) 

 8907/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı

Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

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


