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gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakan-
lığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini
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YÖNETMELİKLER

Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2012 tarihli ve 28316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(4) Bunların dışında Senato tarafından belirlenen diğer harf notları da kullanılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla,

EABD/EASD başkanlığının öngördüğü toplam en az 24 kredilik zorunlu ve seçimli dersler ile
seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir

tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez
konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları
yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-
layan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, şekil şartları yerine
getirilmiş dört adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD/DVD’si
ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir.
Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde,
tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş (CD/DVD) dört adet
kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim
eder, tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi EYK’de görüşülür. EYK kararı ile öğ-
renci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak ko-

şuluyla, EABD/EASD kurulunun öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler (toplam 30 krediden
az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders) ile proje çalışmasından oluşur.

(2) AKTS kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri bu program için belirtilen süre içerisinde
proje savunma sınavına alınır. Öğrenci, proje çalışmasında elde edilen sonuçları, Senato tara-
fından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı bulanan öğrenci, proje savunma
sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, yazılı olarak ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir
adet proje CD/DVD’sini enstitüye teslim eder. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Öğ-
renci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD baş-
kanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler (Lisans derecesi ile kabul edilenler için en az
52 kredi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 36 kredi), seminer çalışması
ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 42 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için dört yarıyılı ders dönemi ve dört yarıyılı tez çalışması olmak üzere en az
sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için beş yarıyılı ders ve dört yarıyılı tez çalışması
olmak üzere en az dokuz yarıyıldır.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar için altı yıl
sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlaya-
madığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-
risi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en
az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile yüksek lisans dere-
cesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz
yıl olan azami eğitim süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun
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46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvur-
muş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kay-
dıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde,
tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş (CD/DVD) dört adet
kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim
eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar için altı yıl sonuna, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava
giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını  jüri önünde savunması için her se-
ferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için azami dokuz yıl  olan azami eğitim süresi içinde kredili derslerini başarıyla ta-
mamlamayanlar ile yeterlik sınavı, tez izleme sınavları ve tez ve/veya sergi, proje, resital, kon-
ser, temsil gibi çalışmalarından başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlilik  programına başvurmuş olan-
lardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sa-
natta yeterlilik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci; savunma sınav tarihini takip eden
bir ay içerisinde, tez hazırlayan bir öğrenci tezinin, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metnin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik or-
tamda kaydedilmiş (CD/DVD) dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokü-
manları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrenci doktora
derecesi almaya hak kazanır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/6/2012 28316
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organları-
nın görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez (İNAGAM): İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; arı ırkları ve ıslahı konusunda bilimsel çalışmalar

yapmak, arı parazit ve hastalıkları sorunlarına ilişkin çözümler üretmek, farklı genetik karak-
terdeki arı ırk ve ekotiplerini, morfolojik ve moleküler teknikler kullanarak tanımlamak ve ya-
pay tohumlama tekniklerini de kullanarak koruma programları oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Morfolojik çalışmalar ile desteklenecek moleküler teknikler sayesinde arı ırkı ve

ekotip tescil standardı geliştirmek ve ekotip tescili yapmak.
b) Malatya İli ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını

korumak, uygun alanlarda gen kaynakları koruma bölgeleri oluşturmak ve konuyla ilgili ça-
lışmalar yapmak.

c) Malatya İli ve yakın bölgelerinin arı ekotiplerini kullanarak verimli damızlık ana arı
üretmek, yöreye uyumsuz arı ırklarını saf olarak kullanmak yerine yerli gen kaynakları ile me-
lezleri üzerinde çalışmak, konuya ilişkin diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile işbir-
liği yapmak.

ç) Teknik arı yetiştiriciliği için yeni yöntemler geliştirmek, modern arıcılık yöntemle-
rinin uygulanması için üreticileri aydınlatmak, üretici koşullarında verimli kaynak kullanımını
sağlamak, bu amaçla üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek.

d) Arı hastalık ve zararlıları konusunda üretici sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar
yapmak, yeni mücadele yöntemleri geliştirmek ve bu mücadelede biyolojik çalışmalar yürütmek.
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e) Arı ürünlerinde kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını olumsuz etkileyen kimya-
salların kullanımını engelleyecek faaliyetlerde bulunmak.

f) Başta bal olmak üzere polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri için yeni üretim
metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak,
yöre insanının arıcılıktan sağladığı geliri artırabilmesi için ürün çeşitliliğine yönelmesine kat-
kıda bulunmak.

g) Bilimsel çalışmalarla arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik olarak
kamuyu aydınlatmak, arıcılık ürünlerine ilişkin doğru bilgilenmelerini sağlamak, arı ürünleri
tüketimini artıracak yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Arı ürünleri bileşimlerine ve standartlarına ilişkin laboratuarlar oluşturarak analiz-
lerinde bölgesel ve ulusal alanda referans merkezi görevi üstlenmek.

h) Yörenin arıcılık açısından bitki örtüsü zenginliğini ortaya çıkaracak floristik çalış-
malar yürütmek, çiçeklenme dönemlerinin de ortaya koyulmasıyla uygun arılık alanları belir-
lemek, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.

ı) Arıcılıkta verimliliği artırmak ve var olan kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmak
amacıyla gezginci arıcılık faaliyetlerini kontrol altına alacak programlar geliştirmek.

i) Başta yöre olmak üzere çeşitli ekolojik koşullara uygun kışlatma ve koloni idaresine
yönelik çalışmalar yürütmek, farklı iklim koşulları için uygun kovan ve arıcılık malzemeleri
araştırma-geliştirme ve üretim çalışmaları yapmak.

j) Tüm arıcılık faaliyetlerine ilişkin bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayım
faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla periyodik yayınlar çıkarmak, diğer kurum ve kuruluşlarca
yürütülecek faaliyetlere destek vermek.

k) Üniversite ve üreticiler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve üreticilerin karşılaştıkları
sorunların çözümüne katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,
düzenlenen toplantılara katılmak, yerli ve yabancı araştırıcılar ile üreticileri buluşturmak.

l) Arıcılık alanındaki yenilikleri üreticilere aktarmak; gerek arıcılıkla uğraşanların, ge-
rekse ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün isteği doğrultusunda periyodik aralıklarla
kurs ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

m) Araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası plat-
formlarda yayınlamak, arıcılığa yönelik ulusal ve uluslararası yayınları toplayarak bir arıcılık
kütüphanesi kurmak.

n) Bitkisel üretimde arıcılığın önemini ortaya koyarak özellikle meyve üreticilerinin
çiçeklenme dönemlerinde polinasyon faaliyetlerine ağırlık vermelerini sağlamak, seracılık faa-
liyetlerinde kullanımı yaygınlaşan diğer polinatör arılara yönelik araştırma ve üretim faaliyet-
lerinde bulunmak.

o) Saha çalışmaları sonucunda elde edilecek üretim farklılıklarını ve arıcılığın gelişim
sürecini ortaya koyabilecek bir arıcılık müzesi oluşturmak, her yıl düzenlenecek festivallerle
kaliteli üretimi teşvik etmek, üreticileri tüketicilerle buluşturmak.

ö) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut
projelere ortak olmak suretiyle yöre ve ülke arıcılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

p) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla yö-
resel, ulusal ve uluslararası alanda arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

r) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amacına uygun bir bilim dalında

tam gün çalışan ve konusunda bilimsel deneyimi ile araştırmaları olan Üniversite öğretim üye-
leri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilme-
sini teklif edebilir.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir müdür yardımcısı yerine
vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yö-
netmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faali-
yetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde,
Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek

görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.
b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek, çalış-

maların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.
d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,

yürütmek, koordine etmek, denetlemek.
f) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak.
ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amacına

uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Ku-
rulundan görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplan-
tılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle
Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yoklu-
ğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygu-

lanmasını sağlamak.
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
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c) Müdür tarafından sunulan bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün
onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,
karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaş-
mayı gerçekleştirmek.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde, arıcılığın geliştirilmesine kat-
kıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan
araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilen kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur.
(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye

niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.
(5) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili

kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Arıcı ve arıcılık sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyet-

lerini değerlendirmek ve gelecek çalışma yılına ait program hakkında görüş bildirmek.
c) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü

alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde yaz

aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek-

tir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans,

lisans ve lisansüstü programlarında yaz okulu uygulamasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağla-

yan Avrupa Kredi Transfer sistemini,

b) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,

c) Fakülte: İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Katkı payı: Öğrencinin öğretim programına devam edebilmesi ve öğrencilik hakla-

rından yararlanabilmesi için ödemesi gereken ücreti,

f) Kurul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunu,

g) Merkez: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Merkezini,

ğ) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren meslek

yüksekokullarını,

h) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,

j) Ulusal kredi: Bir yarıyıl içinde yapılan teorik ders veya uygulama, laboratuvar, klinik,

atölye ve benzeri çalışmayı kapsayan öğrenci iş yükünü ifade eden ölçü birimini,

k) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uy-

gulanacak olan ihtiyari ve tamamlayıcı bir eğitim-öğretim programını,

n) Yüksekokul: İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde eğitim veren yüksekokulları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Yönetimi ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yönetim

MADDE 4 – (1) Yaz öğretimi, Senato tarafından seçilen Kurul tarafından düzenlenir

ve yönetilir.  Kurul kararları Senato onayı ile uygulanır.

Derslerin açılması ve kayıt

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı; açılmasına karar verilirse hangi

bölüm ve programlarda açılacağı; süresi ve takvimi, her eğitim-öğretim yılının başında Senato

tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler; yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü ana-

bilim dalının; lisans programlarında, ilgili fakülte veya bölümlerin; önlisans programlarında,

ilgili program yöneticisinin önerisi üzerine ilgili yönetim kurullarınca, hazırlık sınıfında ise

Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Yaz öğretiminde her bir fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul ile merkezde

aynı ad ve aynı kredi ile tek bir ders açılabilir.

(4) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Kurul tarafından

belirlenir.

(5) Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle, ilişiği kesilme durumuna gelen öğ-

rencilerin yaz öğretimine kaydı yapılamaz.

Ders alma ve derse devam

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde, ders alma ve devam koşulları şunlardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı

elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GNO)’nı yükseltmek amacı

ile almak istediği dersleri alabilir.

b) Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 19 AKTS (12 ulusal kredi) toplamı kadar ders

alabilir.

c) Bahar yarıyılı sonunda GNO’su en az 1.80 ve üzerinde olan öğrenciler birinci fıkranın

(b) bendinde belirtilen kredi yükü akademik danışman görüşü ve ilgili bölüm/program başkan-

lığı izni ile 5 AKTS (3 ulusal kredi) daha artırılabilir.

ç) Kayıtlı oldukları lisans programlarının yedinci/sekizinci yarıyıldan, önlisans prog-

ramlarının üçüncü/dördüncü yarıyıldan ders almış öğrenciler akademik danışman görüşü ve

ilgili bölüm/program başkanlığı izni ile en çok 30 AKTS (20 ulusal kredi) toplamı kadar ders

alabilir.

d) Yaz öğretiminde bir üst yarıyıldan ders alabilmesi için öğrencinin Bahar Yarıyılı so-

nundaki GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(2) Yaz öğretiminde, her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar

ders yapılır.

Derse devam

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslere, ilgili mevzuat hükümleri doğrultu-

sunda devam zorunluluğu vardır.
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Başka üniversiteden ders alma
MADDE 8 – (1) Üniversite yaz öğretiminde açılmayıp bir başka üniversitede açılan

bir dersin alınabilmesine o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ve akademik da-
nışmanın önerisi ile ilgili bölümün/program başkanlığınca karar verilir.

Yaz okulunda yabancı dil eğitimi
MADDE 9 – (1) Merkez bünyesinde açılan yaz öğretiminde;
a) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında

başarısız olan Üniversite öğrencileri istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
b) Üniversite dışından gelen öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim

ve öğretimine katılabilirler.
c) Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ancak yaz öğ-

retimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.
ç) Yabancı dil eğitim ve öğretim programında, haftalık ders saati tutarı 30 saatten az

olamaz.
Sınav
MADDE 10 – (1) Yaz öğretimi sınav döneminde; ek sınav, mazeret sınavı, bütünleme

sınavı hakları kullanılamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler kayıt
yaptırmak koşulu ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde başarı durumunun saptanması, güz ve/veya bahar

yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir. Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, bunu iz-
leyen eğitim-öğretim yılı başında not ortalamalarında dikkate alınır.

(2) Yaz öğretimine Üniversite dışından kayıt yaptıran öğrencilere, yaz öğretiminin sü-
resini, başardıkları derslerin adını, kodunu, haftalık ders saatini, kredisini ve başarı notunu gös-
teren bir belge verilir.

Ücret
MADDE 12 – (1) Yaz öğretimi öğrenci katkı payı, burslu öğrenciler dâhil, Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Kurul üyeleri ile yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ücret-

ler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 5/8/1999 tarihli ve 23777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DAVRANIŞSAL

İKTİSAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları

ve Davranışsal İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetimine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları ve Dav-

ranışsal İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak,

b) Merkezin düzenleyeceği seminerlere, konferanslara katılacak olan öğrenci ve öğretim

üyeleri ve konuk araştırmacılar arasında bilgi paylaşımı gerçekleştirmek,
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c) Yüksek lisans programlarında spesifik olarak davranışsal iktisat alanında uzmanlaş-

mak isteyen, tez yazmak isteyen öğrencilere veritabanı, kaynak ve danışmanlık hizmeti ver-

mek,

ç) Merkez tarafından düzenlenecek araştırma projeleri, konferanslar, yaz okulları, ça-

lıştaylar aracılığı ile İstanbul Üniversitesinde öğretim elemanları ile öğrencilerinin ve Üniversite

dışından merkezin çalışmalarını takip edenlerin kurulacak uluslararası bilgi ağına ulaşımını

sağlamak,

d) Üniversitenin tanıtımına katkıda bulunmak,

e) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinin, başta Eğitim Fakültesi olmak üzere ilgili

tüm fakültelere pratik yapma ve araştırma verisi elde etme olanağını sağlamak,

f) Lisans ve lisansüstü öğrencilere davranışsal iktisat bilimi alanında uluslararası yaz

okulları düzenlemek, 

g) Davranışsal iktisat alanında lisans ve lisansüstü örencilerine bilimsel düşünceyi ve

bilgiyi pekiştirecek deneyler, araştırmalar ve yayınlar yapmak, 

ğ) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar

düzenlemek,

h) Kamu ve özel sektörle ortak projeler üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir; süresi dolan

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdür yardımcısı,

müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu

Kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Faaliyet raporu ve çalışma planını hazırlamak.

22 Nisan 2013 – Sayı : 28626                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından görevlendirilen dört

üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler

yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle kalan süresini

tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az yıl-

da bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümleri gereğince Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.  Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcıları,

b) Üniversite içinden, diğer üniversiteler,  kamu kuruluşları, özel sektörde Merkezin

amaç ve çalışmaları ile ilgili olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek kişilerden Yönetim

Kurulunca belirlenen üyeler. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulun-

mak.

(2) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez, Müdürün belirleyeceği bir tarihte, Müdürün

başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MANTAR UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının
görevlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KÜMMER): Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; mantarcılık ile ilgili akademik çalışmalar yapmak,

projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı
ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkile-
rinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda istihdam imkânı oluşturmak suretiyle
yörenin ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları ve görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır:
a) Yenilebilir mantarların kültür şartlarını tespit edip, kültüre almak,
b) Yemeklik mantarları ve miselinin üretimini devamlı yapmak, bu konuda iç ve dış

pazar isteklerini karşılamak,
c) Üretici kursu düzenlemek, öğrenenlere belge vermek,
ç) Kültür mantarcılığı konusunda araştırmalar yapmak, araştırma yapanlara imkân sağ-

lamak,
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d) Kültür mantarlarındaki hastalık ve zararlıların tespiti ile bunlara karşı alınabilecek
önlemleri belirlenmek,

e) Üniversitenin ilgili ve istekli öğrencilerine, yaz kursları düzenlemek, ilgili bölümlere
uygulama imkânı sağlamak,

f) Mantar yetiştiricilerinin her türlü problemini çözmek üzere bilimsel yönden yardımcı
olmak, gerektiğinde danışmanlık hizmeti vermek,

g) Kültür mantarcılığını geliştirmek için, gerekli olan şart ve imkânları yaratmak,
ğ) Mantarların değerlendirilmesi konularında araştırmalar yapmak,
h) Ülkemizde zehirli mantarların türlerini ve yayılış alanlarını tespit etmek,
ı) Tespit edilen zehirli türlerin toksit maddelerini araştırılması için çeşitli bilim dalla-

rında çalışanlara yardımcı olmak,
i) Mantar zehirlenmesi olan yerlere gidilerek, türleri tespit etmek ve hekimlere zehirli

mantar türü hakkında bilgi vermek,
j) Toplanan zehirli mantarlarla ilgili, halka yayın araçlarıyla doğru bilgi vermek,
k) Türkiye’de yetişen yenen ve zehirli mantarların araştırmalarına devam ederek, nu-

munelerini toplamak, renkli resimlerini ve slaytlarını çekmek,
l) Türkiye yenen-zehirli mantarlarını kapsayan sistematik kurala göre yapılmış Mantar

Herbaryumunu oluşturmak,
m) Yenen ve zehirli mantarlarla, kültür mantarcılığı konularında ulusal ve uluslararası;

seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemek,
n) Dünyada bugüne kadar yayınlanmış olan; yenen mantarlar, zehirli mantarlar ve kültür

mantarcılığı ile ilgili kitap ve literatürleri temin etmek, bundan sonra yayınlananları da getir-
terek, Merkezin kitaplığını kurmak,

o) Merkezi simgeleyen, mantarcılık araştırmalarını kapsayan Kastamonu Mantarcılık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisini periyodik olarak çıkarmak,

ö) İstendiğinde yenen ve zehirli mantarlarla, kültür mantarcılığı konularında rapor ve-
rebilmek,

p) Usulüne göre gönderilen, numunelerin ve türlerin teşhisini yapmak,
r) Türkiye’de bu konulardaki çalışmaları koordine etmek,
s) Yeterince çalışma yapıldığında Türkiye mantarlarını kitap şeklinde yayınlamak,
ş) Orman ağaçlarında hastalıklara sebep olan mantarların doğada ve laboratuvarda araş-

tırılıp bunlarla ilgili kültür bankası oluşturmak,
t) Yöredeki Kestane ve Göknar gibi orman ağaçlarında ekonomik zararlara yol açan

kanser yapan etmenlerinin araştırılıp bunlara karşı alınabilecek önlemleri araştırmak,
u) Bu kapsamda biyolojik mücadele çalışmaları yapmak,
ü) Çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuvar, üretim binaları ve

çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar ölçüsünde desteklemek,
v) Doğada yetişen mantarların bilinçli olarak toplanması, ambalajlanması ve pazarlan-

ması gibi konularda mantar sertifikasyonu çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez, Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulundan oluşur.
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Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin Merkezin çalışma alanları ile ilgili

bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görev başında bulun-
madığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birini Rektörün onayı ile vekil bırakır.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari

işlerini yürütmek.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje

ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, Merkezin faa-

liyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tara-
fından 3 yıl süre ile görevlendirilen 4 üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin ye-
rine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Yönetim Kurulu ço-
ğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar

almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek
adaylar ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini incelemek, karara bağlamak.

c) Mevcut imkânlara göre araştırma ve uygulama alanları konusunda karar almak.
ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek ele-
manlarla karşılanır.

İta amiri
MADDE 13 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet ve ekipman Merkezin demirbaşı olup, Merkez hizmetlerinde kullanılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ 
VE SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2002 tarihli ve 24940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Rektör (Başkan).
b) Rektör yardımcıları.
c) Dekan.
ç) Başhekim.
d) Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı.
e) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı.
f) Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı.
g) Hastane Başmüdürü.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir

kez olağan, gerekli hallerde olağanüstü olarak Dekanın başkanlığında toplanır. Yönetim Ku-
rulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.

(3) Yönetim Kurulu; Hastane Danışma Kurulunca alınan prensip kararlarını da dikkate
alarak, Hastane hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bu konularda
gerekli kararları almaktan sorumludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/6/2009 27248
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İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Nisan 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28626 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2006/366 

Karar No : 2012/431 

Transit Rejimi Kurallarına aykırılık (mülga) Mehmet Gelçek hakkında Mahkememize 

açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.04.2012 gün ve Es. 2006/366 Kr. 2012/431 

sayılı kararla Cumali ve Sevim oğlu 1970 D.lu Antalya Muratpaşa Kılınçarslan nüfusuna kayıtlı, 

en son Altındağ Mah. Esma Hanım Apt. K. 1 D. 1 Merkez Antalya adresinde oturur mernis adresi 

yok, TC. KİMLİK No. 1486354646568 nolu MEHMET GELÇEK'in 4926 sayılı kananun 4/l-A_2. 

maddesi uyarınca 29.917 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına CMK.nun 231/5.maddesi 

gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA Sanıkta yakalanan ve 

gümrük müdürlüğüne teslim edilen suça konu içkilerin 4926 S. Kanunun 4/4. maddesi uyarınca 

MÜSADERESİNE, Sanığın suçta kullandığı 07 AD 914 plakalı 1973 model Anadol Markalı 

aracın 4926 S. Kanunun 20-b maddesi gereğince MÜSADERESİNE karar verilmekle, sanığın en 

son adresine tebligat yapılamadığı, mernis adresinin de bulunmadığından dolayı ilanen tebliğine 

karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten 

itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 2503 

—— • —— 
Hatay 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/49 

Karar No : 2012/1078 

Güveni kötüye kullanmak suçundan sanık Khaled ZAZA hakkında Mahkememizde 

yapılan yargılama sonunda: 

Suriye Uyruklu olup, Suriye Devleti Şam Vilayeti Damascus Masakın Barzi Cele No.20 

K.1 adresinde oturur, Mhd. Walıd ve Fatıma oğlu 03/02/1963 Doğumlu KHALED ZAZA' ya, 

Diplomasi yolu ile tebligat yapılamadığından, hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar 

verilmiş olmakla, 

Mahkememizin 2012/49 Esas 2012/1078 Karar Sayılı 11/12/2012 tarihli ilamıyla; 

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılması istemi ile açılan 

kamu davasının, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Düşürülmesine karar verilmiştir. 

İşbu hüküm özetinin İlan tarihinden itibaren yasal sürede temyiz yoluna başvurulmadığı 

taktirde 15 Gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri 

gereğince ilanen tebliğ olunur. 2506 
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Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/155 
Karar No : 2012/228 
Mahkememizin 31/10/2012 tarih ve 2012/155 Esas 2012/228 Karar ile Mehmet ve Heyla 

oğlu, 1982 İDLİP D.lu Sanık CAFER HÜSEYİN, ile Ali ve Rehca oğlu, 1993 İDLİP D.lu sanık 
AHMET ALİ BEKKUR'un 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, 4733 S.Y 8/4. maddesi ve 
TCK. 62/1, 52/2 maddeleri gereğince sanıklar hakkında 1 Yıl, 8 Ay hapis ve 80,00 TL Adli para 
cezaları ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, TCK'nın 51.maddesi gereğince ayrı ayrı hapis 
cezalarının ertelenmesine, Gümrük Müdürlüğünün 2012/58 kaçak ambar numarasına kayıtlı suça 
konu eşyaların 5607 sayılı yasanın 13/1 maddesi TCK'nun 54. maddesi gereğince müsaderesine 
karar verilmiş olup, gıyaplarında verilen karar sanıklara tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 2542 

—— • —— 
Gazipaşa Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/18 
Karar No : 2012/398 
Mahkememizin 23/05/2012 tarih, 2011/18 esas 2012/398 karar sayılı kararı ile Antalya 

Gazipaşa Güney köyü nüfusunda kayıtlı, Abdullah ve Fatma oğlu, 1982 doğumlu, AHMET 
KEMAL ŞAHİN hakkında, 13/01/2009 tarihinde işlediği iddia edilen resmi belgede sahtecilik 
suçu nedeniyle eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 37/1,210/, maddesi yollamasıyla 204/1,53 
maddeleri uyarınca her iki çek içinde ayrı ayrı sanık hakkında CMK.nun 231/5 maddesi gereğince 
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir. Adı geçen sanığa 
tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olup, 

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 
mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak 
sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna 
başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 2549 

—— • —— 
Hatay 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/684 
Karar No : 2012/1017 
Görevli memura etkin direnme suçundan sanık MEHMET KARADAĞ hakkında 

Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: 
Hatay İli Yayladağı İlçesi Görentaş Köyü Nüfusuna kayıtlı, Hatay Merkez Akevler 

Mahallesi 4. Alan Sokak Caddesi Bila sayılı yerde oturur, ayrıca Hatay Merkez Akevler 
Mahallesi 27. Sokak No.9 da oturur, Ahmet ve Hafıza oğlu 25/01/1977 Yayladağı Doğumlu 
(379994550789 T.C. Kimlik Nolu, MEHMET KARADAĞ'a, 

PTT aracılığıyla tebligat yapılamadığı, açık adresinin tespit edilemediği, Mernis Adresinin 
de bulunmadığı anlaşıldığından, hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla, 

Mahkememizin 2012/684-Esas 2012/1017 Karar Sayılı 23/11/2012 tarihli ilamıyla; 
Görevi yaptırmamak için direnme suçundan, 5237 S. TCK.nun 265/1, 62, 50/1-a, 52, 52/4 

maddeleri gereğince 3000,00-TL.Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir. 
İşbu hüküm özetinin İlan tarihinden itibaren yasal sürede temyiz yoluna başvurulmadığı 

taktirde 15 Gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri 
gereğince ilanen tebliğ olunur. 2578 

—— •• —— 
İstanbul 7. Asliye Ticaret Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/85 
Karar No : 2012/180 
Davacılar MÜFLİS YENİ EVLAN DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI NAKLİYAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, NUMAN AŞÇI, CELİL AŞÇİ, CELAL AŞÇİ, 
SONGÜL AŞÇİ, ŞEYDE AŞÇİ aleyhine mahkememizde açılan İflas (İflasın Kapatılması) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 

Mahkememizin 2012/85 Esas 2012/180 karar sayılı 06/09/2012 tarihli ilamı ile "İstanbul 
Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı "YENİ ELVAN DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI 
NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, "nin müflis sıfatının kaldırılarak 
İ.İ.K.nun 314 maddesi uyarınca İTİBARIN YERİNE GETİRİLMESİNE" dair karar 08/11/2012 
tarihinde kesinleştiği ilanen tebliğ olunur. 2555 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ 

İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait; 

- Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hoğu Köyü, Karaağıl Mevkii, 4840,00 m2 miktarlı, 475 no.lu 

parsel, 

- Elazığ İli, Maden İlçesi, Bahçeli Evler Mahallesi, Gelincik Mevkii, 130,51 m2 miktarlı, 

162 Ada, 10 no.lu Parsel, 

- Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 140,72 m2 miktarlı, 118 Ada, 94 no.lu 

parsel, 

- Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 165,37 m2 miktarlı, 118 Ada, 95 no.lu 

parsel, 

- Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi, 111,04 m2 miktarlı, 118 Ada, 96 no.lu 

parseller satılacaktır.  

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 08.05.2013 

Çarşamba günü saat 10.00 da TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan 

toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi 

halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarları;  

- 475 no.lu parselin geçici teminat miktarı 10.000,00 (Onbin) TL, 

- 162 Ada, 10 no.lu parselin geçici teminat miktarı 1.900,00 (Bindokuzyüz) TL, 

- 118 Ada, 94 no.lu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL, 

- 118 Ada, 95 no.lu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL, 

- 118 Ada, 96 no.lu parselin geçici teminat miktarı 15.000,00 (Onbeşbin) TL, 

Olarak belirlenmiştir.   

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı 08/05/2013 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar MALATYA 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen 

tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Malatya Merkez Şubesindeki TR 780 001 5001 5800 7296 81 30 62 no.lu İBAN 

numaralı hesabına her Parsel için 100,00 (Yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya 

unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 3155/1-1 
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1-4 ÜNİTELERE STATOR İÇ YÜZEY PLAKALARININ AŞINMAYA 

DAYANIKLI SAÇ SATIN ALINACAKTIR 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1-4 Ünitelere Stator İç Yüzey Plakalarının Aşınmaya Dayanıklı Saç Alımı açık ihale usulü 

ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: : Teknik şartnamesine göre  

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihine müteakip en geç 60 takvim 

gününde teslim edilecektir. 

c) Dos. No : OA SEAS 13/43         2013/48258 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 10.05.2013 Cuma günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Ambarı.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 75-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 75-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 10.05.2013 Cuma günü saat 15:00 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye ilgili kalemin tamamını kapsamak üzere kısmi teklif verilebilir, alternatif 

teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 3348/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI MUHTELİF TİPTE DİŞLİLERİ 

İMAL ETTİRİLECEK VE ALINACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Değirmen Bakım Servisinde 5-6 ünitelere ait değirmen redüktör dişlileri, 1-4 üniteler 

değirmen transport tambur zincir dişlisi, sıyırıcı palet küçük dişli ve sıyırıcı palet büyük dişlisinin 

teknik şartname ve teknik resme göre imalatı ve teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü 

satın alınacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartname ve teknik resme göre muhtelif tipte dişli 

imalatı işi…………82 Adet 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) 

takvim gününde teslim edilecektir.  

 d) Dos. No : 21 SEAS 13/44         2013/46065 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 13.05.2013 Pazartesi günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı.  

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 50,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 13.05.2013 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.(Teklif verilen kalemin tamamını kapsamak kaydıyla) 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 3303/1-1 
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BİNA SATILACAKTIR 

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale konusu olan işin; 

a) Niteliği: - İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Katip 

Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No: 8’de kain 20 pafta, 457 ada, 29 parsel sayılı, 234,50 m² 

yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki kagir apartmanın satışı işi 

b) Teslim Yeri: Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

c) Miktarı: 1 adet 

2 - İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 

İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Kısım Şefliği’ ne müracaat edilerek 100,00.-TL bedel 

karşılığında temin edilebilir.  

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 07.05.2013 günü saat: 14:00’e kadar İ.E.T.T. 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet 

İşleri Kısım Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine 

teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün 

saat 14:00’den itibaren açılacaktır.  

4 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 

Usulü ile yapılacaktır. 

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 6.900.000,00 TL olup, geçici teminat 

miktarı tahmin edilen toplam bedelin %3’üdür. 

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar: 

A) Kanuni İkametgahı olması,  

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,  

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında geçici teminat, 

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 

F) Diğer belgeler: İstenmemektedir. 3341/1-1 
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KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK 

HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/49042 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bözüyük Loj. Merkezi altyapı- üstyapı işlerine 

yönelik kontrollük ve danışmanlık hizmetlerinin 1 Ad. Proje Müdürü, 1 Ad. Jeoloji/jeofizik 

mühendisi, 1 Ad. Harita Mühendisi ile, 6 (altı) ay süre ile yürütülmesi işi 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03/05/2013 T. Saat: 14.45’de yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 

İSTANBUL’a 03/05/2013 Saat 14.45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3305/1-1 

————— 
KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK 

HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/49053 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sirkeci-Uzunköprü Hattı Halkalı-Çerkezköy 

İstasyonları Km: 27+000-114+000 Arası Altyapı İyileştirilmesi ve İkmal İnşaatı İşine Yönelik 

Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetinin, 1 Ad. Proje Müdürü, 2 Ad. İnşaat Mühendisi, 3 Ad. 

Harita Mühendisi, 2 Ad. Jeoloji /jeofizik mühendisi ile 5 (beş) ay süreli yürütülmesi işi. 
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3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03/05/2013 T. Saat: 15.00’de 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 03/05/2013 Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3306/1-1 

————— 
KONTROLLÜK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK 

HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/49060 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Arifiye-Pamukova Km129-623-Km 167+500, arası 

2. hat altyapı yapımı işlerine yönelik kontrollük işlerinde kullanılmak üzere, müşavirlik ve 

danışmanlık hizmetinin, 1 Ad. Proje Müdürü, 2 Ad. İnşaat Mühendisi, 1 Ad. Harita Mühendisi,  

1 Ad. Jeoloji /jeofizik mühendisi ile 6 (altı) ay süreli yürütülmesi işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 03/05/2013 T. Saat: 15.15’de 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 03/05/2013 Saat 15.15’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3307/1-1 
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HAŞLAMA TEKNESİ ALIN SÜZGECİ VE KULE DİFÜZYONU TABAN SÜZGECİ 

ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2013/51088 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.  : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01  

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : - Ø 2850 mm. Haşlama Teknesi için 24 Dilim (2 Takım) 

Alın Süzgeci 

  - Ø 3700 mm. Haşlama Teknesi için 24 Dilim (2 Takım) 

Alın Süzgeci, 

  - Ø 4200 mm. Kule Difüzyonu için 48 Dilim (3 Takım) 

Taban Süzgeci, 

  satın alınacaktır.  

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat) 

b) Son teklif verme 

    (ihale) tarihi ve saati : 08 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 14:00  

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara veya T. Şeker Fabrikaları A.Ş. İstanbul İrtibat Bürosu Mebusan Yokuşu Cad. 

Abisa İş Merkezi Kat: 6 No: 16 Fındıklı- Beyoğlu/İstanbul adreslerinde görülebilir ve TL.100,- 

(Y.Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 08.05.2013 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3406/1-1 
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ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME 

RUHSATI DEVİR İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çubuk Belediye Başkanlığından: 

1 - İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Çubuk Belediye Meclisi'nin 01.03.2013 tarih ve 2013/67 sayılı Belediye Meclisi kararına 

göre Ankara İli Çubuk İlçesi Özlüce Köyü 06/2011/171 Jeotermal Kaynak İşletme ruhsat 

numaralı 5000 hektar alana ait işletme ruhsatı devir ihalesi  

2 - İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI: 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü 

uygulanmak suretiyle Çubuk Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 15.05.2013 tarihinde 

Çarşamba günü saat: 14.30'da ihale komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

3 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

Ankara İli Çubuk İlçesi Özlüce Köyü 06/2011/171 Jeotermal Kaynak İşletme ruhsat 

numaralı 5000 hektar alana ait, 

İşletme Ruhsatı Devir İhale Bedeli : 812.000,00-TL.  

Geçici Teminat Miktarı  : 25.000,00-TL.'sidir. 

4 - GENEL BİLGİLER: 

İLİ : ANKARA 

İLÇESİ : ÇUBUK 

KÖY : ÖZLÜCE 

KAYNAGIN CİNSİ : JEOTERMAL KAYNAK 

RUHSAT NUMARASI : 06/2011/171 

RUHSAT BAŞLANGIÇ TARİHİ : 19.12.2011 

RUHSAT BİTİM TARİHİ : 19.12.2041 

RUHSAT SAHİBİ : ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ALANI : 5000 Hektar  

KUYU DERİNLİĞİ : 612 Metre 

DİNAMİK SEVİYE : 61,2 Metre 

STATİK SEVİYE : 21,60 Metre 

DİNAMİK SEVİYE DEBİSİ : 31,2 lt/sn 

KUYU BAŞI ÜRETİM SICAKLIĞI : 43,2ºC 

KİMYASAL BİLEŞİMİ : Na+K>Ca>Mg ve HCO3>SO4>Cl 

İstekliler kayıtları tutan Ankara İl Özel İdaresi nezdinde araştırma yapabilecektir.  

Bu İhaleye konu İşletme ruhsatı devrinde 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama yönetmenliğindeki hükümler uygulanır. 

5 - İHALEYE KATILMAK ŞARTLARI: 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmamış olanlar. 

İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmenliğinin 5 ve 14. maddesinde belirtilen hususları 

taşıması gerekir. 
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A - Gerçek Kişiler; 

1 - Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden) 

2 -Tebligat için Yerleşim yeri bildirimi Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) ve ayrıca irtibat 

için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına 

katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Her sayfası imzalanmış olan şartname, 

5 - Geçici teminat, Peşin veya Banka Teminat Mektubu Şeklinde olacaktır.  

6 - Şartname alındı Makbuzu 

7 - SGK, Gelir İdaresi ve Çubuk Belediyesine borcu olmadığına dair ihalenin yapılacağı 

ayda alınmış belge. 6111 sayılı Kanun haklarından faydalanılmış ise borç yapılandırılmasına 

ilişkin ilgili idareden alınmış yazı. 

8 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uygulama 

yönetmenliğinin 14 maddesindeki 'Devir hususları taşıdığına dair taahhütname. (Şartname 

eklerinde örneği mevcut, ektedir) 

B - Tüzel Kişiler; 

1 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 2013 yılında veya son altı ay içerisinde alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi. 

2 - Vergi Levhası (onaylı), 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli yetki belgesi ve noter tasdikli 

imza sirküleri 

4 - Her sayfası imzalanmış olan şartname. 

5 - İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

Ortaklık oluşturulduğuna dair noter onaylı ortaklarca imzalanan sözleşme  

6 - Geçici teminat, Peşin veya Banka Teminat Mektubu Şeklinde olacaktır.  

7 - Şartname alındı Makbuzu 

8 - SGK, Gelir İdaresi ve Çubuk Belediyesine borcu olmadığına dair ihalenin yapılacağı 

ayda alınmış belge. 6111 sayılı Kanun haklarından faydalanılmış ise borç yapılandırılmasına 

ilişkin ilgili idareden alınmış yazı. 

9 - Tebligat için adres gösterir imzalı bildirim ve ayrıca irtibat için telefon ve faks 

numarası ile varsa e-posta adresi, 

10 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uygulama 

yönetmenliğinin 14 maddesindeki 'Devir' hususları taşıdığına dair taahhütname.(Şartname 

eklerinde örneği mevcut, ektedir) 

İstekliler tekliflerini dosya halinde 15.05.2013 tarihinde Çarşamba günü saat:14.00'de 

kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 

Şartname 500,00-TL. Karşılığında Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin 

edilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlâk 

Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler. 

7 - İsteklilere ilanen duyurulur. 3369/1-1 
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BAYİLİK VE PAZARLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası’nda üretilen Süt, 

Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile 

Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu 

vb. ile Şarap çeşitlerinin Bursa İlinde bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman 

Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği’ne göre açık 

eksiltme usulü ile ihale edilecektir.  

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %15 iskonto 

oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adres : Alparslan Türkeş Cad. No:75 Gazimahallesi-

Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 2110170 - 0312 2110117 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

ç) İhale dökümanının görülebileceği  

    internet adresi : www.aoc.gov.tr 

d) İhale şartnamesinin temin    

    edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 25,00-TL 

Posta Yoluyla 35,00-TL 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Takribi: Bursa İli için; 1.000.000,00-TL’lik Süt 

ve Süt Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma 

Sanatları Fabrikası ürünlerinin Bursa İlinde 

bayilik, satış ve pazarlama hizmeti 

b) İşin Süresi : Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 

yıldır. 

c) Muhammen Bedel : KDV’siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve 

Süt Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma 

Sanatları Fabrikası ürünleri için % 15 iskonto 

d) Geçici Teminat : 30.000,00-TL 

e) Kati Teminat : 60.000,00-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Binası 

b) Tarihi ve Saati : 08/05/2013 - 15:00 

c) Teklif Mektuplarının en son   

    teslim tarihi, saati ve teslim yeri : 08/05/2013 - 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret 

Şubesi 

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. 3285/1-1 
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BAYİLİK VE PAZARLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası’nda üretilen Süt, 

Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile 

Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu 

vb. ile Şarap çeşitlerinin İstanbul İli Avrupa yakasında bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği’ne 

göre açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.  

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %15 iskonto 

oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adres : Alparslan Türkeş Cad. No:75 Gazimahallesi-

Yenimahalle/ ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 2110170 - 0312 2110117 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

ç) İhale dökümanının görülebileceği  

    internet adresi : www.aoc.gov.tr 

d) İhale şartnamesinin temin    

     edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 25,00-TL 

Posta Yoluyla 35,00-TL 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Takribi: İstanbul İli Avrupa Yakası için; 

2.000.000,00-TL’lik Süt ve Süt Mamulleri 

Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası 

ürünlerinin İstanbul İli Avrupa Yakasında 

bayilik, satış ve pazarlama hizmeti 

b) İşin Süresi : Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 

yıldır. 

c) Muhammen Bedel : KDV’siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve 

Süt Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma 

Sanatları Fabrikası ürünleri için % 15 iskonto 

d) Geçici Teminat : 60.000,00-TL 

e) Kati Teminat : 120.000,00-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Binası 

b) Tarihi ve Saati : 07/05/2013 - 15:00 

c) Teklif Mektuplarının en son  

    teslim tarihi, saati ve teslim yeri : 07/05/2013 - 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret 

Şubesi 

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek 

en uygun bedeli tespitte serbesttir. 3286/1-1 
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50 KG’LIK ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER  

AMBALAJ TORBASI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

50 Kg’lık Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası Mal alımı işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013 / 49924 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013/2014 Kampanya döneminde tam 

otomatik ambalajlama tesisinde kullanılmak üzere 

ihtiyacı olan 57x101 cm ebadında, 125 Gr 

ağırlığında ± %20 toleranslı 1.300.000 adet 50 

Kg.’lik Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Torbası 

b) Teslim yeri : Kırşehir Şeker Fabrikası – Malzeme Ambarına 

teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : İdarece verilecek termin programı dahilinde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/05/2013 Cuma Günü - Saat 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası 

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş 

ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki 

belgeyi de sunmak zorundadır.  

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri : 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin, ilk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili 

iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi, 

5 - Bu ihalede benzer İş olarak Her türlü polipropilen ambalaj torbası üretimi veya satış işi 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 118,00.-TL. (Yüzonsekiz Türk Lirası ) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 3329/1-1 
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PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI  

HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/49165 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 (37) - 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013/2014 Pancar Kampanyası süresince 

Seyyar Pancar Boşaltma makinesi ile (± %20 

toleranslı) 220.000 Ton, Sabit Pancar Boşaltma 

makinesi ile (± %20 toleranslı) 250.000 Ton 

Pancarın Boşaltılması, Makinelerinin İşletilmesi, 

Temizlenmesi ile bakım-onarım ve revizyonunun 

yaptırılması hizmet alımı işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 2013 / 2014 Kampanya Dönemi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09.05.2013 - Saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

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

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

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - İş makineleri (kepçe, loader ve dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk 

Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, 

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde 

Seyyar ve Sabit Pancar boşaltma makinelerine Kısmi teklif verilebileceği gibi, her ikisine birden 

de teklif verilebilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 3330/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013 / 49976 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013/2014 Pancar Kampanyası 

süresince (yaklaşık ± % 20 toleranslı 120 gün) 3 adet 

20 ton kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle 

birlikte) ve 1 adet lastik tekerlekli kova taşıma 

kapasitesi 2,5 m3 olan yükleyici kepçe (operatörüyle 

birlikte) ile günlük kok, kireçtaşı v.s. gibi 

malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat 

içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, bunların 

işlendikten sonra oluşan artıkların ve pancar ile 

birlikte Fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin 

(pancar toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre toprağının, 

idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne 

uygun olarak taşınması işidir.  

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : ± % 20 toleranslı 120 gün  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km 

Kırşehir 

b) Tarihi ve saati : 14.05.2013 Salı Günü - Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

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

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

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle 

nitelik veya büyüklük bakımından benzerlik gösteren, her türlü Tahmil Tahliye ve nakliye 

işlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işlerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk 

Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, 

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde 

işin tamamına teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 3331/1-1 
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PROJE BAZINDA 192 ADET KONUT SATILACAKTIR 

Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait 1019 Ada 1 Parselde kayıtlı A - B - C - D Blok olmak üzere 

toplam 192 adet konutun 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile vadeli 

olarak 192 Adet satışı yapılacaktır. 

2. İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı işleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde 

görülebileceği gibi 10,00TL bedelle temin edinilebilir. 

3. İhale 02.05.2013 tarihinde saat 09:00’da başlamak üzere Belediye encümen toplantı 

salonunda encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

4. İhaleye katılacak iştirakçilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale komisyonuna ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

Şirket ise; İmza sirküleri, 2013 tarihli Ticaret oda belgesi, adres beyanı ve geçici 

teminatın (5.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz. 

Şahısların müracaatı halinde ise; Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve geçici 

teminatın (5.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz. 

5 - İhale öncesi veya ihale günü geçici teminatı yatırıp ihaleye iştirak etmeyenlerin 

yatırmış oldukları geçici teminatlar belediyeye irat kaydedilir. 

6 - Belediye encümeni sürülen peyleri yetersiz gördüğü takdirde ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

7- Taliplilerin konut için ödeme planı; 

- İhale bedelinin %33 ‘ ü peşin olarak,  

- Tapu devrinde 10.000,00TL 

- Ara Ödemeler; 

- 31.12.2013 : 1.500,00TL 

- 25.02.2014 : 1.500,00TL 

- 25.07.2014 : 1.500,00TL 

- 25.02.2015 : 1.500,00TL 

- 24.07.2015 : 1.500,00TL 

- 25.02.2016 : 1.500,00TL 

- 25.07.2016 : 1.500,00TL 

- 24.02.2017 : 1.500,00TL 

- 25.07.2017 : 1.500,00TL 

- 26.02.2018 : 1.500,00TL 

- 25.07.2018 : 1.500,00TL 

- Aylık taksitler ise satış ihalesinde oluşacak tutardan %33 peşin ödeme , tapu bedeli ve 

ara ödemeler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden hesap edilerek 72 ay taksitler halinde her 

ayın 15 - 20’sinde ve her yıl kalan miktara yeniden değerleme oranı nispetinde artırılarak 

Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. 

8 - Talipliler tarafından yatırılan geçici teminatlar ihale üzerinde kalan iştirakçilerin konut 

bedeline ilave edilecektir. 

9 - Konutlar proje bazında satılmakta olup daireler 300 gün içinde teslim edilecektir. 

10 - İhale üzerinde kalan iştirakçi sebebi ne olursa olsun ihaleden vazgeçerse veya 

şartnamenin ödeme planı ile ilgili hükümlerinden her hangi birini 3 ay ihlal ederse yasal faiz ile 

birlikte yeniden değerlendirme oranı nispetinde 6183 sayılı kanun kapsamında cezai yaptırım 

uygulanacak olup talipliye tebligat yapılmadan sözleşme fesih edileceği gibi yatırmış olduğu 

paralar belediyeye irat kaydedilir. 
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- Konutlar ile ilgili muhammen bedel; 

 

GÜNEYBATI CEPHE 

KAT DAİRE NO MUHAMMEN BEDELİ 

11. KAT 48 75.500,00 TL 

3 -4-5-6-7-8-9-10. katlar 16-20-24-28-32-36-40-44 nolu daireler 80.500,00 TL 

2. KAT 12 80.000,00 TL 

1. KAT 8 78.500,00 TL 

ZEMİN KAT 4 73.500,00 TL 

GÜNEYDOĞU CEPHE 

KAT DAİRE NO MUHAMMEN BEDELİ 

11. KAT 47 74.500,00 TL 

3 -4-5-6-7-8-9-10. katlar 15-19-23-27-31-35-39-43 nolu daireler 79.500,00 TL 

2. KAT 11 77.000,00 TL 

1. KAT 7 76.500,00 TL 

ZEMİN KAT 3 73.000,00 TL 

KUZEYDOĞU CEPHE 

KAT DAİRE NO MUHAMMEN BEDELİ 

11. KAT 46 72.000,00 TL 

3 -4-5-6-7-8-9-10. katlar 14 -18-22-26-30-34-38-42 nolu daireler 75.500,00 TL 

2. KAT 10 75.000,00 TL 

1. KAT 6 74.000,00 TL 

ZEMİN KAT 2 71.000,00 TL 

KUZEYBATI CEPHE 

KAT DAİRE NO MUHAMMEN BEDELİ 

11. KAT 45 72.500,00 TL 

3 -4-5-6-7-8-9-10. katlar 13 -17-21-25-29-33-37-41 nolu daireler 78.500,00 TL 

2. KAT 9 77.000,00 TL 

1. KAT 5 75.500,00 TL 

ZEMİN KAT 1 71.500,00 TL 

 

Şeklindedir. 

11 - Konutların su - elektrik ısı abone bedelleri ile tapu devrinde doğacak her türlü vergi 

resim ve harç gibi giderleri talipliye aittir. 

12 - Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Erdoğan ÇELİK yürütür. 

13 - İş bu satıştan doğacak itilaflardan dolayı Kozaklı mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 

14 - İhale salonuna iştirakçiler ve ihale komisyon üyeleri dışında kimse katılamaz. 

İlanen duyurulur. 3311/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 19. İlem Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

154 kV Gazipaşa - Alanya I EİH Kamulaştırma, İmar, Orman izinleri ve Adres tespitleri 

işi hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/49619 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TEİAŞ 19. İLEM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 242 346 50 55 - 0 242 345 49 00 

c) Elektronik posta adresi : 19grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 49,56 Km 154 kV Gazipaşa - Alanya I EİH Kamulaştırma, 

İmar, Orman izinleri ve Adres tespitleri işi. 

b) Yapılacağı yer : 154 kV Gazipaşa - Alanya I Enerji İletim Hattı/ 

ANTALYA 

c) Süresi : 100 (Yüz) Takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA 

b) Tarihi ve saati : 02/05/2013 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek 

odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya 

sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunularak sağlanabilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: 

Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve teklif edilen bedelin % 25 

oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan 

tüm kamulaştırma haritalarının(yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) halihazır harita 

yapımı, tesis kadastrosu yapımı vb. her türlü harita alım işleridir. 

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı 

ayrı  benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların İhale Şartname bedelini TEİAŞ 19. İletim Tesis 

İşletme Grup Müdürlüğü adına Antalya Vakıfbank 100 Yıl şubesinde bulunan TR 87 000 1500 

158 00728 537 3690 nolu bankomat hesabına yatırarak banka dekontu ile İhale dokümanı (CD’si) 

satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat servisi Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Pk: 218 / ANTALYA adresine elden 

teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3399/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Kocaeli PTT Başmüdürlüğünden: 

Kargo/kurye gönderilerinin dağıtımı hizmetlerinin yaptırılması işi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale No : 2013/50072 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacı Halil Mh. Cumhuriyet Meydanı No: 9 

Gebze/KOCAELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 262 642 35 13-0 262 642 35 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kocaeli_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kargo/kurye gönderilerinin 34 işçi ile dağıtımı 

hizmetleridir. 

b) Yapılacağı yer : Kocaeli PTT Başmüdürlüğünün hizmet alanıdır. 

c) İşin süresi : 214 (ikiyüzondört) takvim günüdür. (İşe başlama 

tarihinden itibaren 31/12/2013 mesai bitimine 

kadar.) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kocaeli PTT Başmüdürlüğü 4. Kat Gebze/KOCAELİ 

b) Tarihi ve saati : 03/05/2013 Cuma günü, saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.2 - İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi 

odası veya meslek odası belgesi; 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - 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, 

4.1.4 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

4.1.5 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.6 - İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.10 - Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname 
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4.1.11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamenin (b), (c), (f) ve (h) 

bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

Yoktur. 

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. 

(1) 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; 

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

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, 

b) 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 deneyimi gösteren belgeler, 

Sunulacaktır. 

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

verilecektir. 

(4) 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. 

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da 

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

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

korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere 

göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir. 

(8) 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; 

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan 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 
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makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali 

müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik 

prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili 

sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. 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. 

4.3.2. İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilebilecek işler: Personel çalıştırılmasına 

dayalı olarak yaptırılan posta gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya 

posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları 

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

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - İhale dokümanı Kocaeli PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 60,00.-TL(KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 03/05/2013 tarihi, saat 10:00’a kadar Kocaeli PTT Başmüdürlüğü İşletme ve 

Teknik Birimler Müdürlüğü ’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden işin süresinin tamamını 

kapsayacak şekilde birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - İhale ceza ve yasaklar haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı 

kanunla değişik 3. maddesinin (g) bendi uyarınca istisnalar kapsamında olup, İhalede PTT Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. 

İlan olunur. 3398/1-1 

—— • —— 

DEĞİRMEN TAHRİK MOTORUNUN STATOR SARGILARININ 

YENİDEN SARILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Değirmen Tahrik Motorunun Stator Sargılarının Yeniden Sarılması İşi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/48126 

1- İdarenin  

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi  : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu İşin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 3. 

Ünitesinde Değirmen tahrik motoru olarak kullanılan 
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teknik şartnamedeki özelliklere göre 1 adet 6000V; 

1200kW kaymalı yataklı sincap kafesli asenkron elektrik 

motorunun mevcut stator sargılarının sökülerek yeni imal 

edilecek bobinlerle yeniden sarılması işidir.  

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Ören/Milas/MUĞLA  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

50 (elli) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15/05/2013 Çarşamba günü, saat: 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

2 - Teklifler, 15/05/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.  

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir.  

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

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır.  

8 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;  

……. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 3381/1-1 
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MUHTELİF MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

EÜAŞ/Afşin-Elbistan A, Afşin-Elbistan B, Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü, 

18 Mart Çan, Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlükleri ve Kemerköy, Soma Elektrik 

Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlükleri ile YEAŞ/Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünün ihtiyaçları olan 22 kalemde 28.310 m. Tekstil kortlu konveyör bantları ile her 

makara bant için ücretsiz verilecek olan 1 set eklem malzemesinin imali ve teslimi işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013 / 47121 

Dosya No : 32-TER / 13011 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 

Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00-26 84 

d) Faks numarası :  0312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : serap.kaya@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı, 

     niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ / Afşin-Elbistan A, Afşin-Elbistan B, Afşin-

Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü, 18 Mart Çan, 

Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlükleri ve 

Kemerköy, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürlükleri ile YEAŞ/Yatağan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyaçları olan 22 

kalemde 28.310 m. Tekstil kortlu konveyör bantları 

ile her makara bant için ücretsiz verilecek olan 1 set 

eklem malzemesinin imali ve teslimi işi. 

3 - İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : Afşin Elbistan A Termik Sant. İşl. Müd. Afşin / 

K.MARAŞ, 

  Afşin Elbistan B Termik Sant. İşl. Müd. Afşin / 

K.MARAŞ,  

  Afşin-Elbistan Linyitleri İşl. Müd. Elbistan / 

K.MARAŞ, 

  18 Mart Çan Termik Sant. İşl. Müd. / 

ÇANAKKALE,  

  Orhaneli Termik Sant. İşl. Müd. / BURSA, 

  Kemerköy Elek. Üretim ve Tic. A.Ş. Genel Müd. / 

MUĞLA, 

  Soma Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Genel Müd. / 

MANİSA, 

  Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü / 

MUĞLA 
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b) Teslim tarihi/işin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren; 

  5.000 m.’ye kadar olan siparişler 60 takvim günü 

içerisinde, 

  10.000 m.’ye kadar olan siparişler 90 takvim günü 

içerisinde, 

  20.000 m.’ye kadar olan siparişler 120 takvim günü 

içerisinde, 

  30.000 m’ye kadar olan siparişler 150 takvim günü 

içerisinde, 

4 - İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhale Dokümanı bedeli : 100,00.-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği / 

    satın alınabileceği yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/13 Oda 

No:26 Çankaya /ANKARA 

c) İhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) İhale tarih ve saati : 14.05.2013 Salı günü, saat: 14:00 

e)Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 14.05.2013 saat 14:00’e kadar; EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 

Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No: C-3 Çankaya / ANKARA 

g) İhale dokümanına  

    ulaşılabilecek internet adresi : www.euas.gov.tr  

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3318/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Baran Sağlık ve Eğitim Vakfı (BARANSEV) 

VAKFEDENLER: İbrahim Halil Baysal, Ahmet Düşünür, Mehmet Muti Aksoy, Gürhan 

Güreser, Öner Yalın, Abdülkadir Göncü, Salih Güneş, Mustafa İlker Ethemoğlu, Zeki Mil. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Şanlıurfa   

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/03/2013 tarihinde tavzih edilen 28.02.2013 

tarihli 2012/253 Esas, K. 2013/107 sayılı kararı.  

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Şanlıurfa 3. 

Noterliğince düzenlenen 30.11.2012 tarih ve 52683 yevmiye nolu vakıf senedi.  

VAKFIN AMACI: Sağlık, eğitim, öğretim, kültür, sanat, çevre ve sosyal yardım gibi 

alanlarda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak bu alanlarda topluma yararlı hizmetlerde 

bulunmak, eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini 

sağlamak, toplum ve bireyin sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, 

toplumsal değerlerin korunması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak, 

ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmak bu amaçla 

kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Şanlıurfa İli, Merkez ilçesi, Sırrın Mahallesi, 2202 ada, 10 

parsel sayılı gayrimenkulün 13 nolu bağımsız bölümü ve 3.000 TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3410/1-1 
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Aksaray Belediyesinden: 

CUMHURİYET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİ ve REKREASYON ALANI 

PROJE YARIŞMASI 

Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama 

ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği 7. Madde h bendi” doğrultusunda serbest, ulusal ve 

tek aşamalı olarak düzenlenen ‘Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı 

Proje Yarışması’ 31.03.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yarışma Seçici Kurulu’nda; Danışman Jüri Üyesi olarak Nevzat PALTA (Aksaray 

Belediye Başkanı - Makine Mühendisi), Mehmet ÖZER (Belediye Meclis Üyesi – Mimar), 

Mehmet YARDIMLI (Belediye Meclis Üyesi – Mimar), Haluk Şahin YAZGI (Belediye Meclis 

Üyesi – İnşaat Mühendisi), Cemil BEKTAŞ (Park ve Bahçeler Müdür V. – Ziraat Mühendisi), 

Asli Jüri Üyesi olarak Prof. Dr. Hasan ŞENER (Yüksek Mühendis – Mimar (Jüri Başkanı)), Prof. 

Dr. Oğuz YILMAZ (Yüksek Peyzaj Mimarı), Prof. Dr. Kerim ÇINAR (Yüksek Mimar), Yrd. 

Doç. Dr. Osman Nuri DÜLGERLER (Yüksek Mühendis – Mimar), Selami Demiralp (Peyzaj 

Mimarı), Yedek Jüri Üyesi olarak Nermin TİRBEN (Peyzaj Mimarı), Ayperi KABAKBAŞ 

(Mimar), Hakan BİLGİÇ (Mimar) yer almışlardır. 

 Yarışma Kapsamında, Yarışma Raportörlüğü’nden 52 (elli iki) adet Yarışma Şartnamesi 

alınmıştır. Son proje teslim tarih ve saatine kadar, Yarışma Raportörlüğü’ne 28 (yirmi sekiz) adet 

proje teslim edilmiştir. Teslim edilen projeler Yarışma Seçici Kurulu tarafından 17-18 Nisan 2013 

tarihlerinde Aksaray Belediyesi Hizmet Binası’nda değerlendirmeye alınmış ve yarışma 

sonuçlandırılmıştır. Jüri Değerlendirme Raporu uyarınca; verilen ödüller ve sahipleri aşağıda 

belirtilmiştir; 

* Birincilik Ödülü: 

 - Murat Z. Memlük (Ekip Başı) – Peyzaj Mimarı 

 - Gökhan Aksoy – Yüksek Mimar 

 - Mehmet Çıkrık – Peyzaj Mimarı 

 - Sevgi Çalı – Peyzaj Mimarı 

 - Seda Özçelik – Peyzaj Mimarı 

Yardımcılar: 

 - Okan Mutlu Akpınar 

 - Melike Soyal 

 - Meral Cana Dai 

 - Ekin Atalay 

 - Özgül Öztürk 

 - Erçin Karayün 

* İkincilik Ödülü: 

 - Oya Eskin Güvendi (Ekip Başı) – Mimar 

 - Tuna Han Koç – Mimar 

 - Sıddık Güvendi – Mimar 

 - Barış Demir – Mimar 

 - Gülşah Örs Demir – Yüksek Mimar 

 - Ramazan Ayvaz – Peyzaj Mimarı 

* Üçüncülük Ödülü: 

 - Murat Bektaş (Ekip Başı) – Peyzaj Mimarı 

 - Anıl İyidayanç – Peyzaj Mimarı 

 - Mehmet Ufuk Ertem – Mimar 



22 Nisan 2013 – Sayı : 28626 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

* Birinci Mansiyon: 

 - Derya Ekim Öztepe (Ekip Başı) – Yüksek Mimar 

 - Ozan Öztepe – Yüksek Mimar 

 - Engin Aktaş – Yüksek Peyzaj Mimarı 

Yardımcılar: 

 - Deniz Ekim Çubukçu – İç Mimar 

 - Umut Sert – Mimar 

 - Zsofia Török – Mimar 

* İkinci Mansiyon: 

 - İsmet Güngör (Ekip Başı) – Mimar 

 - Burak Aktan – Mimar 

 - Cansu Karadayı – Peyzaj Mimarı 

* Satınalma: 

 - Bayazıt Oğuz Ayoğlu (Ekip Başı) – Yüksek Peyzaj Mimarı 

 - Zeynep Eraydın – Yüksek Şehir Plancısı 

 - Onur Yüncü – Yüksek Mimar 

 - Ahmet Demir – Peyzaj Mimarı 

 - R. Aytül Özkan – Yüksek Mimar 

Yardımcılar: 

 - Halis Özkan – Ekonomist 

 - Şeyma Uz – Peyzaj Mimarı 

 - Pınar Şenlik – Peyzaj Mimarı 

* Satınalma: 

 - Nimet Aydın (Ekip Başı) – Yüksek Mimar 

 - Kezban Düzdağ – Peyzaj Mimarı 

Yardımcılar: 

 - S. Damla Bostancı – Mimar 

 - Mürvet Şahin – Mimar 

 - Ebru Öztürk Doğdaş – Mimar 

 - Berkan Erkovan – Mimar 

 - Esra Güven – Mimar 

 - Yeliz Tunç – Mimar 

 - Murat Turan – Mimar 

 - Zehra Mercantaş – Mimar 

* Satınalma: 

 - Tarık Yaşar (Ekip başı) – Peyzaj Mimarı 

 - Onur Kemal Kösedağ – Mimar 

Yardımcılar: 

 - Gülce Kantürer – Peyzaj Mimarı 

 - Abdullah Akagündüz  

Yarışma kapsamında değerlendirmeye alınan projeler 22 Nisan 2013 – 01 Mayıs 2013 

tarihleri arasında Aksaray Belediyesi Hizmet Binası’nda sergilenecektir. 27 Nisan 2013 

Cumartesi günü saat 13:30’da Aksaray Belediyesi Hizmet Binası’nda Kolokyum düzenlenecektir. 

(Sergi ve Kolokyum için Yarışma Raportörlüğü’nden önceden bilgi alınması gerekmektedir.) 

İlan olunur. 3404/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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. 




