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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SİVİL HAVACILIK ALANINDA

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME PROTOKOLÜ

Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti bundan sonra

“Taraflar” olarak anılacaklardır.

Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu ve Ekleri, küresel havacılık sisteminin ulus-

lararası ihtiyaçlarının karşılanmasında ana çerçeveyi oluşturmaktadır;

Taraflar kendi kara sahası üzerindeki  ve kara suları üzerindeki hava sahasında tam ve

münhasır egemenliğe sahip olarak;

Taraflar, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonuna (ICAO) taraftırlar ve onun ku-

ralları tarafından idare edilmektedirler,

Taraflar, uluslararası sivil havacılık standartlarına uyum konusunda ortaklaşa sorum-

luluk sahibi olarak,

Tüm paydaşlar tarafından emniyet ve güvenlik çerçevesi  tam olarak uygulanmak zo-

rundadır ve 21.yy’ın değişmekte olan düzenleyici, ekonomik ve teknik ortamında sürdürülebilir

etkinliğinin  sürekli olarak gerçekleştirileceğini kabul ederek,

Emniyet ve güvenliğin paylaşılan sorumluluklar olduğu ve küresel düzeyde ilerlemenin

bütün paydaşlar arasında sadece işbirliği, ortak ve koordineli bir çaba ile mümkün olabileceğini

kabul ederek,

Aynı bölgenin Ülkeleri arasında hava ulaşım faaliyetlerinin; sivil havacılığın emniyetli,

güvenli, muntazam ve uygun gerçekleşmesi için mümkün olan maksimum ölçüde koordine

edilmesi ihtiyacını kabul ederek, 

Ülkelerin sınırları içinde ve arasında, havacılık emniyeti ve güvenliği konularında daha

fazla gelişme kaydetmenin, risklerin belirlendiği ve yönetildiği işbirlikçi ve pro-aktif bir yak-

laşımı gerektirdiğini kabul ederek;

Hava ulaşımının küresel, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişimde önemli bir role sahip

olduğunu kabul ederek;

Günümüz hava ulaşımındaki sürdürülebilir gelişimin yalnızca devlet desteği ile başa-

rılabileceğini, uluslararası deneyimleri ile sivil havacılık otoritelerinin, sivil havacılık alanında

düzenleyici çerçeveyi geliştirmek için yakın ilişki içerisinde olmayı hızlandırmaları gerektiğini

kabul ederek;

Hava trafiğindeki uluslararası ve bölgesel gelişim potansiyelini göz önünde bulundu-

rarak;

Bölgesel, bölgeler arası ve küresel işbirliğinin hava ulaşım problemlerini adres göster-

mede ve bu problemlere çözümler bulmada önemli araçlar olduğunu anımsayarak;

Hava yolcularının güvenliğinin ancak uyumlu hale getirilmiş düzenli uçuş ve hava kont-

rol düzenlemeleri ve standart uygulamalar ile başarılabileceğini göz önünde bulundurarak,
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1. İşbirliği alanları;
Taraflar:
a. Kendi aralarındaki mutlak bilgi akışı için işleyişi faal bir şekilde destekleyerek ve

geliştirerek bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt eder,
b. Havacılık aktivitelerinde bölgesel ve küresel işbirliği için girişimleri desteklemeyi

taahhüt eder,
c. Tarafları, aşağıdaki alanlarda sürdürülebilir işbirliği ve koordinasyonun tesisi için

kaynaklarını yeniden yönlendirmeye davet eder; 
• Emniyet,
• Güvenlik,
• Her Ülkenin denetim ve teftiş kabiliyetleri,
• Uzmanların ve ulusal kuralların değişimi,
• Sertifikasyon ve belgelendirme,
• Teknik ve uçuş eğitim aktiviteleri,
• Hava aracı bakımı ile ilgili konular,
• Seyrüsefer hizmetleri ve ATM konuları,
• Havaalanı altyapıları, terminal ve yer hizmetleri konuları, 
• Diğer olası alanlar.
d. Tarafları, küresel havacılık emniyetinden en iyi şekilde yararlanmaları ve bu alandaki

ikiliği azaltmaları için girişimlerini yakından koordine etmeye davet eder.
2. Değişiklikler ve Anlaşmazlıkların Çözümü;
İşbu Protokol, Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Değişiklikler, 3. maddede belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.
İşbu Protokol’ün yorumundan veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklar

Taraflar arasındaki müzakerelerle çözümlenecektir.
3. Yürürlüğe Giriş;
İşbu Protokol, Tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usulle-

rinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı
tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Protokol, 1 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Taraflardan biri Protokol’ü sona er-
dirme niyetini, yürürlük süresi dolmadan 3 ay önce karşı tarafa diplomatik kanallardan yazılı
olarak bildirmediği sürece, Protokol 1’er yıllık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir.

Eylem planları veya iş bu Protokol kapsamında Taraflarca ayrıca kararlaştırılacak diğer
ekler, işbu maddenin 1. Paragrafında belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

İşbu Protokol’ün sona ermesi durumunda, bu Protokol kapsamında başlatılmış tüm faa-
liyetler, protokol, bitinceye kadar sürdürülecektir.

Bu Protokol Kahire’de 17 Kasım  2012 tarihinde, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde
iki orijinal nüsha halinde, her bir metin birbirine eşdeğer olmak üzere, düzenlenmiştir. Herhangi
bir yorumlama farklılığının oluşması durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti
Adına Adına

Binali YILDIRIM Mohamed Kamel AMR 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Dışişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EXPO 2016 ANTALYA AJANSININ ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetim Kurulu, EXPO Konseyi, Genel

Sekreterlik ve Ofisten oluşan EXPO 2016 Antalya Ajansının çalışmasına ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 31/10/2012 tarihli ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya

Kanununun 3,  6  ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ajans: EXPO 2016 Antalya Ajansını,

b) AIPH: Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliğini,

c) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

d) BIE: Uluslararası Sergiler Bürosunu,

e) EXPO Konseyi: EXPO 2016 Antalya Ajansı Konseyini,

f) EXPO 2016 Antalya: 2016 yılında Antalya’da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı

Tescilli Evrensel Botanik Sergisini,

g) Genel Sekreter: EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterini ve BIE kuralları gereği

atanan EXPO 2016 Antalya Sergi Komiserini,  

ğ) Genel Sekreterlik: EXPO 2016 Antalya Ajansının sekretaryasını yürütmek ve bu

kapsamda verilen görevleri yerine getirmek üzere merkezi Antalya’da olan teşkilatı,

h) Kanun: EXPO 2016 Antalya Kanununu,

ı) Ofis: Genel Sekretere bağlı olarak Yönetim Kurulu ve EXPO Konseyinin sekretarya

çalışmalarını yürüten ve Bakanlık bünyesinde Ankara’da kurulan Ajans birimini,

i) Organizasyon: EXPO 2016 Antalya Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülecek

çalışmaların tamamını, 

j) Resmî katılımcı: EXPO 2016 Antalya’ya katılan ve Yönetim Kurulunca resmen ta-

nınmış bir yetkili aracılığıyla temsil edilen ülkeyi,

k) Yönetim Kurulu: EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İlkeler
MADDE 4 – (1) Ajansta görev yapan yöneticiler ve personel görev, yetki ve sorumlu-

luklarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yerine getirir.
a) Yapılacak işlem ya da faaliyetlerin nitelik ve amaçlarını belirlemek, planlamak ve

uygulamak.
b) Uygulamaların doğruluk ve yeterliliğini işbirliği anlayışı içinde izlemek.
c) Uyumlu ve orantılı görev ve iş paylaşımı yapmak.
ç) Personelin faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
d) Uyumlu ve verimli çalışma ortamını oluşturmak.
e) İşlem ve faaliyetleri zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek ve yü-

rütmek.
f) Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, kırtasiyeciliği azaltıcı önlemler al-

mak.
g) Yapılan programlamaya, görev ve iş dağılımına uygun bir şekilde hareket etmek.
ğ) Yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevlerin, sıralı olarak bağlı oldukları

amirlerinin gözetim ve denetimi altında ve onların emir ve direktifleri yönünde; ilgili mevzuata,
plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

h) Verilen işleri hızlı, verimli ve nitelikli olarak yapmak.
ı) Günlük faaliyetlerle ilgili olarak üstlerini bilgilendirmek suretiyle bilgi akışını sağ-

lamak.
İKİNCİ BÖLÜM

Ajans ve Ajans Birimlerinin Görev ve Yetkileri
Ajans
MADDE 5 – (1) Ajans; Kanunla öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan,

Kanunda yer alan düzenlemeler dışında özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişidir.
(2) Ajans; Yönetim Kurulu, EXPO Konseyi, Genel Sekreterlik ve Ofis birimlerinden

oluşur. Ajansın merkezi Antalya’dadır.
(3) Ajans bünyesinde, Yönetim Kurulunun uygun göreceği yetkililerin sorumluluğunda

yurt içinde veya yurt dışında çalışma grupları ve komiteler oluşturulabilir. 
Yönetim Kurulunun yapısı, görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu; Bakan başkanlığında, Antalya Valisi, Antalya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı, Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı ile Antalya Ziraat Odası Başkanı dahil dokuz üyeden oluşur. Bakan, Yönetim
Kurulu üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirir. 

(2) Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır, Kanunla kendi görev ve yetkisine verilmiş
konuların tümünde en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu,
Ajansın tüzel kişiliğini temsil eder ve Ajans adına her türlü resmî başvuruyu yapmaya yetkilidir. 

(3) Yönetim Kurulu; EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandı-
rılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde yetkili olup aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir. 

a) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında
yapılacak çalışmaların çerçevesini, mahiyetini ve önceliklerini belirlemek, hazırlıkları izlemek,
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının eşgüdüm içinde çalışmasını sağla-
yacak tedbirleri almak.
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b) EXPO 2016 Antalya’ya ilişkin iş ve işlemlerde, kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-

lararası kuruluşların iş birliği içinde çalışmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

c) EXPO Konseyi tarafından alınan tavsiye kararlarını değerlendirmek ve uygun bul-

duklarını uygulanmak üzere Genel Sekreterliğe bildirmek.

ç) Bütçe ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve yıllık

program, bütçe, kesin hesap ve faaliyet raporu hakkında karar almak.

d) Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere yurt içinde veya yurt dışında ihale ve

bütçe komisyonları da dâhil olmak üzere çalışma grupları ve komiteler oluşturmak, gerekli gö-

rülen hallerde toplantılarına kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerini

davet etmek.

e) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında

yapılacak çalışmalar, BIE kurallarına uygun genel düzenlemeler ve insan kaynakları ile ilgili

usul ve esasları belirlemek amacıyla Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan yönetmelikleri,

EXPO Konseyinin görüşünü aldıktan sonra Bakanlığın onayına sunmak.

f) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında

yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan yönerge ve tali-

matlardan uygun görülenleri onaylamak.

g) BIE veya AIPH tarafından takvime alınan diğer botanik EXPO’lara katılım sağlan-

masına karar vermek.

ğ) Genel Sekreterin önerisi üzerine, Genel Sekreterlikte, Ofiste, kurullarda ve komite-

lerde çalışacak personeli atamak.

h) Ajans faaliyetleriyle ilgili olarak her türlü yapım, mal ve hizmet alımı ile taşınmaz

alım, satım ve kiralanması konularındaki Genel Sekreterin önerilerini görüşüp karara bağlamak. 

ı) Ajans faaliyetleriyle ilgili olmak koşuluyla yürütülecek çalışmalarla ilgili Genel

Sekreteri yetkilendirmek.

i) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu toplantılarının düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu olağan toplantıları ayda bir defa, olağanüstü toplan-

tıları ise ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine gerçekleştirilir. 

(2) Bakanın katılmadığı toplantılarda, başkan vekili başkanlığı yürütür. Üst üste iki top-

lantıya veya bir yıl içinde toplam üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş

sayılır ve bu üyelerin temsil ettiği örgüt veya kurumun on beş gün içinde yeni üye bildirmemesi

halinde bu üyelerin yerine Bakan tarafından yeni üye atanır.

(3) Olağan toplantıların duyuruları gerçekleştirilecek toplantıdan en az yedi gün önce

üyelere yazılı olarak ve/veya elektronik posta yolu ile bildirilir. Olağanüstü toplantılarda yedi

günlük süre koşulu aranmaz. Toplantı duyurusu, toplantı yeri, saati ve gündemine dair bilgileri

içerir. Toplantı gündemi, Genel Sekreterliğin önerisi ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile

belirlenir. Yönetim Kurulu belirlenen gündemle toplanır. Yönetim Kurulu gündemde değişiklik

yapabilir.  
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(4) Toplantılar en az yedi üyenin katılımı ile gerçekleştirilir. Yeterli katılımın sağlan-

madığı durumlarda toplantı iptal olmuş sayılır ve aynı ay içinde duyuru yenilenerek toplantının

gerçekleştirilmesi sağlanır.

(5) Kararlar toplantı sırasında en az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile alınır. Üyeler, çe-

kimser ve bir diğer üye adına oy kullanamaz. Karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri karara ek-

lenir.

(6) Toplantılara ait sekretarya hizmetleri Ofis tarafından yürütülür. Toplantılarda alınan

kararlar, toplantı sırasında Yönetim Kurulu Karar Defterine işlenip üyelerce imzalanarak zapt

altına alınır. Kararlar, toplantı sonrasında karara muhatap kurumlara Ofis tarafından Genel

Sekreter veya yetkilendireceği personel imzası ile gereği yapılmak üzere gönderilir.

(7) Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde toplantılara kamu kurum ve kuruluşları ile

sivil toplum kuruluşlarını davet edebilir. Bu şekilde toplantılara katılan yetkililerin oy hakkı

yoktur.

EXPO Konseyinin yapısı, görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) EXPO Konseyi, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen kuruluşların

temsilcilerinden oluşur ve başkanı Antalya Valisidir.

(2) EXPO Konseyi; EXPO 2016 Antalya’nın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ama-

cıyla gerekli gördüğü tavsiye kararlarını alır, hazırlık çalışmaları kapsamında yıllık program,

bütçe, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile gerekli görülen diğer konularda görüşlerini

ve tavsiyelerini bildirir, Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterliğin çalışmalarını izler. 

(3) Kuruluşlar, Konsey üyesi olmak üzere görevlendireceği temsilcilerini Ajansa bildirir.

EXPO Konseyi temsilcilerinin üyelikleri, kendilerinin isteği üzerine ya da kurumlarının talebi

ile kurum adına temsilci değişikliğinin talep edilmemesi halinde faaliyetler sona erene kadar

devam eder. 

EXPO Konseyi toplantılarının düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) EXPO Konseyi; en az ikisi Antalya’da olmak üzere yılda en az dört

defa olağan ve gerektiğinde Konsey Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

EXPO Konseyi, en az yirmi yedi üyenin katılımıyla toplanır ve en az yirmi bir üyenin aynı

yönde oyu ile karar alır. Konsey Başkanı, gerekli görülen hallerde toplantılara, oy hakları ol-

mamak kaydıyla, EXPO Konseyi üyesi olmayan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum

kuruluşlarından temsilcileri davet edebilir.

(2) Üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam dört toplantıya mazeretsiz olarak

katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve temsil ettiği örgütün veya kurumun üyeliği düşer. Bu üye

yerine EXPO Konseyi Başkanının teklifi ve Bakan onayı ile yeni üye atanır. 

(3) Olağan toplantıların duyuruları, gerçekleştirilecek toplantıdan en az yedi gün önce

üyelere resmi yazı ve/veya elektronik posta yolu ile ofis tarafından tebliğ edilir. Olağanüstü

toplantılarda süre koşulu aranmaz. Toplantı duyurusu, toplantı yeri, saati ve gündemine dair

bilgileri içerir. Toplantı gündemi EXPO Konseyi üyelerinin önerileri ve Yönetim Kurulu tara-

fından tevdi edilen görevler doğrultusunda, EXPO Konseyi Başkanı tarafından belirlenir. 

(4) Oylama toplantı sırasında gerçekleştirilir. Üyeler, çekimser ve bir diğer üye adına

oy kullanamaz. Karşı oy kullanan üyelerin gerekçeleri karara eklenir. 
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(5) EXPO Konseyinin yürüttüğü görevler kapsamında sekretarya işleri Ofis tarafından
yürütülür. Toplantılarda alınan kararlar üyelerce imzalanarak zapt altına alınır. Hazırlanan tu-
tanaklar bir sonraki toplantıda üyeler ve temsilciler tarafından imzalanarak, nihai toplantı tu-
tanağı olarak kaydedilir ve bir örneği Ofis arşivinde saklanır. Alınan kararlar ve toplantı tuta-
nakları Yönetim Kuruluna yazı ile iletilir. Kararlar toplantı sonrasında karara muhatap kurum-
lara gereği yapılmak üzere bildirilir.

Genel Sekreterliğin yapısı ve görevleri 
MADDE 10 – (1) Genel Sekreterlik, Ajansın iş ve işlemlerinin yürütülmesinden so-

rumlu uygulama birimidir.
(2) Genel Sekreterlik, EXPO 2016 Antalya ile ilgili bütün faaliyetlerin Yönetim Kurulu

tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde programlanmasından, yürütülmesinden ve koordi-
nasyonundan sorumludur.

(3) Genel Sekreterlik Kanunla belirlenen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak
üzere Ajans faaliyetleriyle ilgili birimler oluşturur. 

(4) Genel Sekreterlik personeli, EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönet-
meliği hükümleri çerçevesinde istihdam edilir. 

Genel Sekreterin görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Genel Sekreterliğin en üst amiri olan Genel Sekreter aşağıdaki görev

ve yetkileri haizdir.
a) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.
b) Ajansta görev alacak personelin istihdamını Yönetim Kuruluna önermek.
c) Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen organizasyon ile ilgili tüm iş ve işlemleri

planlamak, iletişim ve tanıtım stratejilerini tespit etmek, faaliyet programını hazırlamak, Yö-
netim Kurulu tarafından onaylanan faaliyetleri yürütmek ve bunlarla ilgili çalışmaları yapmak,
yaptırmak ve takip etmek.

ç) EXPO 2016 Antalya’nın organizasyonu çerçevesinde yapılacak hizmet ve faaliyetler
ile ilgili proje teklif ve önerilerini hazırlamak, onaylananları uygulamak veya uygulatmak.

d) EXPO 2016 Antalya alanı ve çevresinin alt ve üst yapısının fiziki planlamasını yap-
mak veya yaptırmak; bu amaçla EXPO 2016 Antalya’nın yapılacağı alanları tespit etmek,  ya-
pılacak her türlü tesisin projelerini değerlendirmek ve uygun görülen yapı ve tesisleri inşa et-
tirmek, mevcut tesislerin EXPO 2016 Antalya’nın temasına uygun olarak modernizasyonu için
ilgili belediyelerle iş birliği içinde il ve ilçelerin ana caddelerinde çevre ve cephe düzenleme-
lerini yapmak veya yaptırmak, taşınmazların kullanımına karar vermek.

e) Yıllık program ve faaliyet raporu ile bütçe ve kesin hesap taslağını hazırlayarak Yö-
netim Kuruluna sunmak. 

f) Yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, yürütülmesini sağ-
lamak, koordine etmek, takip etmek veya bu amaçla hizmet alımı yapmak.

g) EXPO 2016 Antalya alanının projelendirilmesi ve yapımı ile her türlü ulaşım ve ha-
berleşmeyi sağlayacak alt yapıyı hazırlamak, hazırlanması için yerel ve merkezi yönetimle iş
birliği içinde çalışmak.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çalışmalara
gönüllü katılacak gerçek kişiler ile özel hukuka tabi tüzel kişiler arasında koordinasyonu sağ-
lamak.
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h) Yönetim Kurulunun onayıyla bağış ve sponsorlukları kabul etmek, Yönetim Kurulu

adına sponsorlar ile gerekli sözleşmeleri imzalamak.

ı) EXPO 2016 Antalya’nın düzenlenmesi ile ilgili olarak resmî katılımcılar ile Ajans

adına gerekli sözleşmeleri yapmak.

i) Kamuoyunu hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgilendirmek.

j) Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili her türlü yazışmayı yapmak, ilgili

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak iş ve işlemleri belirlemek, bunların yapılmasını

koordine etmek.

k) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında

yapılacak çalışmalar, BIE kurallarına uygun genel düzenlemeler ve insan kaynakları ile ilgili

usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulacak yönetmeliklere ilişkin taslakları ha-

zırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak. 

l) EXPO 2016 Antalya’nın hazırlığı, düzenlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında

yönerge ve talimatları hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

m) Kanun hükümlerine aykırı olmamak üzere, Yönetim Kurulunun onayı ile çalışma

grupları ve komiteler oluşturmak veya birimler açmak. 

n) Tüm ilçelerde görev alacak gönüllüleri belirlemek ve bu gönüllüler ile Genel Sekre-

terlik ve Ofiste görevlendirilen görevlilerin eğitimi ile ilgili işleri koordine etmek.

o) Yönetim Kurulunun onayı ile ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin alınması

veya temin edilmesini sağlamak.

ö) Yönetim Kurulunun onayı ile her türlü tesisi işletmek, işlettirmek, kiralamak, satmak

ve satın almak. 

p) Yurt içi ve yurt dışı yazılı ve görsel tanıtıcı basın yayın kurum ve kuruluşlarına yü-

rütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalar yapmak, basın bildirileri yayımlamak, basın toplantıları

yapmak, yazılı ve sözlü sorulara cevap vermek. 

r) Genel Sekreterin yokluğu halinde Genel Sekreterliğe vekalet edecek personeli belir-

lemek. 

s) Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.

Ofis

MADDE 12 – (1) Ankara’da Bakanlık bünyesinde kurulan Ofis, Genel Sekretere bağlı

olarak Yönetim Kurulu ve EXPO Konseyinin sekretarya çalışmalarını yürütür.

(2) Ofis personeli, EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde istihdam edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

ATOM ENERJİSİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atom enerjisi uzman ve uzman yardımcıla-

rının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, görev ve sorumlulukları

ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda istihdam edilecek

atom enerjisi uzmanları ve atom enerjisi uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 5/12/2012 tarihli ve 2012/3784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas

Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edil-

mesi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını,

b) Birim: Kurum merkez teşkilatındaki hizmet birimlerini,

c) İMİD: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,

ç) Komisyon: Yarışma Sınavı Komisyonunu,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

f) SGM: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

g) Tez jürisi: Uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendiren jüriyi,

ğ) Uzman: Atom enerjisi uzmanını,

h) Uzman Yardımcısı: Atom enerjisi uzman yardımcısını,

ı) Yarışma sınavı: Atom enerjisi uzman yardımcısı kadrolarına atanacakların seçimi için

yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
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j) Yeterlik sınavı: Atom enerjisi uzmanı kadrolarına atanacaklar için yapılacak sınavı,

k) Yeterlik sınavı kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı ve Uzman Yardımcısı Kadrolarına Atama

Uzman yardımcılığı sınavı başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır.

(2) Yarışma sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı du-

yurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

c) Sınav duyurusunda belirtilen dil veya dillerden; YDS’den en az (C) seviyesinde veya

dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye

sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü sorularının % 70’ine doğru cevap vermiş olmak,

ç) Aşağıdaki fakültelerden en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Mühendislik, fen ve fen-edebiyat fakültelerinden,

2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve tıp fakül-

telerinden,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki

veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

(3) Kurum ikinci fıkranın (ç) bendinde sayılan alanlardan olmak kaydıyla öğrenim dal-

larına göre kontenjan belirleyebilir.

Yarışma sınavı

MADDE 6 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yarışma sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görü-

lecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Yarışma sınavı, yarışma sınavı komisyonu tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik

ve/veya test usulünde yapılabilir. Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi başka kamu

kurum ve kuruluşları ile üniversitelere de yaptırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniver-

sitelere yaptırılması halinde sınav kapsamı ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

(4) Yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının en çok yirmi katı kadar adayın baş-

vurusu kabul edilir. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
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Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sayısı,

sınıfı ve derecesi, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı,

öğrenim alanları, sınavın şekli, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru tarihleri ve yeri,

sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar sınava başvuru için öngörülen son başvuru tarihinden en

az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Kurumun internet sitesi ile Türkiye genelinde yayımlanan

tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için, ilânda belirtilen süre içinde elek-

tronik ortamda doldurulacak EK-1’de yer alan Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sı-

navı Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar

Kuruma elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir.

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

b) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca

onaylanmış örneği,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Adayın özgeçmişi.

(2) Başvuruya ilişkin iş ve işlemler Kurumca yayınlanacak sınav kılavuzuyla duyurulur.

Sınav kılavuzu, yarışma sınavı duyurusu ile aynı tarihte yayımlanır.

Yarışma sınavı komisyonu

MADDE 9 – (1) Yarışma sınavı komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği başkan

yardımcısının başkanlığında, İMİD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire

başkanı ve uzmanlar arasından belirlenecek komisyon başkanı dahil beş asıl ve üç yedek üyeden

oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumları öğretim

üyeleri arasından seçilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâ-

linde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Çekimser oy kul-

lanılamaz.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri İMİD tarafından yürütülür.

(4) Yarışma sınavı komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,

ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı

sınavda görev alamazlar.
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Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav; genel yetenek ve genel kültür ile mezun olunan bölüm-

lerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konularından oluşur. Yazılı sınav konu-

larının alt başlıkları sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav, test ve/veya klasik usulde dü-

zenlenebilir.

(2) Sınav sorularının yüzde 30’unu genel yetenek ve genel kültür, yüzde 70’ini alan

bilgisi oluşturur.

(3) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak

için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en

geç otuz gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilân edilir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaylardan başlanarak, giriş

sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son

sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Sözlü sınavda adaylar, EK-2’de yer alan Atom Enerjisi Uzman Yar-

dımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(2) Adaylar, yarışma sınavı komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50,

diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sı-

navda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(3) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve ilânı

MADDE 12 – (1) Yarışma sınavı sonucu; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik

ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar

asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belir-

lenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve

daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, KPSS puanı ve dip-

loma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
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Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş iş günü içinde Komisyona

yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on iş günü içinde karara bağlanır.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 14 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

d) Mal bildirimini,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde İMİD’e

teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler

ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsav-

cılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcısı kadrolarına atama

MADDE 15 – (1) Yarışma sınavını kazananların durumlarına uygun uzman yardımcısı

kadrolarına atamaları yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(2) Yarışma sınavında başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ata-

ması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşı-

lanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcıları 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile belirtilen

esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(3) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın

gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı

sıra;

a) Kurumun teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tec-

rübe kazanmaya,
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b) Kurumun görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulan-

masına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve

yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda bilimsel ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans,

seminer ve eğitim programlarına katılmak suretiyle mesleki bilgi, beceri, tecrübe ve temsil ka-

biliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Kadrolarına Atama

Tez jürisi ve görevleri

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, Baş-

kanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, İMİD Başkanı ile Başkan

tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı veya uzmanlar arasından belirlenecek tez jürisi

başkanı dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en

çok iki üye yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Tez jürisinin sekre-

tarya hizmetleri İMİD tarafından yürütülür.

(2) Tez jürisi, tezi değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile

karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez hazırlama

MADDE 18 – (1) SGM tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınmak kaydıyla Ku-

rumun ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur ve Kurumun internet sayfasında ya-

yımlanır. Liste, SGM tarafından güncellenir.

(2) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil aylıksız izin, askerlik ile toplamı

üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmetinin bitiminden itibaren bir ay

içinde listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre belirler ve

birim amirleri aracılığıyla SGM’ye gönderirler. Tez konuları SGM tarafından incelenerek Baş-

kandan alınacak onay ile kesinleşir. Kesinleşen tez konusu tebliğ edilmek üzere ilgili birimlere

ve dosyalarına konulmak üzere İMİD’e bildirilir.

(3) Tez konusunun Başkan tarafından uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı,

tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde birim amirinin önerileri doğrultusunda
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yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun

ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay mercii tarafından yeni bir tez konusu re’sen belir-

lenir.

(4) Tez; daire başkanı, uzmanlar veya yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim

üyeleri arasından Başkan tarafından belirlenecek tez danışmanının gözetiminde bilimsel esas-

lara uygun olarak hazırlanır.

(5) Tez konusu uygun bulunan adayın, tez konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda

tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi

üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez konusu Başkan

tarafından değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(6) Hazırlanacak tezin uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren

bilimsel çalışma etiğine uygun özgün bir eser olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans,

doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esas-

tır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin hükümleri

uygulanır.

Tezin teslimi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı tez konusunun kesinleşmesini takip eden en geç

bir yılın sonunda hazırladığı tez ve tez danışmanının değerlendirme raporunu altı adet çoğal-

tarak bağlı olduğu birim amirine teslim eder. Birim amirleri tezleri beş gün içinde İMİD’e gön-

derir ve İMİD en kısa sürede jüri üyelerine teslim eder.

(2) Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere

Başkan tarafından ilave süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

MADDE 20 – (1) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler. Uzman

yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır. Tez jürisi, gerek görmesi halinde

tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Uzman yardımcısı tez jürisi önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile il-

gili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra tez jürisi üyeleri oylarını başarılı

veya başarısız şeklinde kullanır ve karar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş

olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın

savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.
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Tezin kabul edilmemesi

MADDE 21 – (1) Tez jürisi tarafından tezi başarısız bulunan veya başarısız tez vermiş

sayılan uzman yardımcılarına yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre

verilir. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen, savunmayan veya ikinci defa tezi başarısız bu-

lunanlar hakkında 25 inci madde hükmü uygulanır.

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı kurulu Başkanın veya görevlendireceği başkan yar-

dımcısının başkanlığında, İMİD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı

ve uzmanlar arasından belirlenecek Yeterlik Sınav Kurulu başkanı dahil beş asıl ve üç yedek

üyeden oluşur. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedekleri de seçilir. Asıl üyelerin herhangi bir

nedenle Kurula katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

(2) Yeterlik sınavı kurulu üye tam sayısı ile toplanır.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri İMİD tarafından yürütülür.

Yeterlik sınavına giriş şartı ve yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcılığında en az üç yıl fiilen görev yapan ve uzmanlık

tezi başarılı kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Aylıksız izin, askerlik hizmeti

ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni fiilen görev yapma olarak değerlendirilmez.

(2) Yeterlik sınavı, Kurum tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Kurum görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen

konulardan yapılır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde

geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı

verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 25 inci

madde hükmü uygulanır.

Uzmanlığa atama

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve YDS’den

asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası

geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içinde veya yeterlik sınavından

itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 25 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

kabul edilmeyenler,
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b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 26 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksa-

dıyla araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Kurumca uygun görülecek

toplantı ve çalışmalara katılmak,

c) Kurumun görev alanına giren konular ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bu-

lunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Kurumun hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılmasına

yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, Kurumun görev alanına

giren ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde

çalışmalarda bulunmak,

ç) Başkan veya birim amiri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak,

d) Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.

Yurt dışında eğitim

MADDE 27 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdı-

şına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya

araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla

yurtdışına gönderilebilirler.

Yeniden atanma

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra

Kurumdaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro

bulunmak ve mevzuatında öngörülen şartları taşımak kaydıyla uzmanlığa yeniden atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Yusufeli Barajı ve HES Projesi

GENELGE

2013/5

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce (DSİ) yürütülmekte olan Yusufeli Barajı ve Hid-

roelektrik Santralı (HES) Projesi’nin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için aşağıdaki

tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1. Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında yapılacak olan kamulaştırma ve çevresel

faaliyetler ile inşaat çalışmalarının beraber yürütülerek tamamlanabilmesi için; ilgili kamu ku-

rum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyon DSİ tarafından sağlanacaktır. Bu çer-

çevede yapılacak çalışmalara ilişkin DSİ’nin talepleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından

öncelikle yerine getirilecektir.

2. Proje kapsamında yapılacak olan kamulaştırma ve yeniden yerleşim çalışmaları için

ödeneklerin temini ve serbest bırakılma işlemleri, işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek

şekilde DSİ’ce belirlenecek iş programına paralel olarak yapılacaktır.

3. Proje kapsamındaki taşınmazların kamulaştırılmasında; devir, tahsis, izin, irtifak,

tescil, terkin ve ferağ gibi işlemler, bu konuda görevli kamu kurum ve kuruluşları, kurullar,

komisyonlar tarafından öncelikli olarak sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel

Müdürlüğü ve ilgili mahalli birimlerince gerekli tedbirler alınarak, kamulaştırma planlarının

hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin temini, kontrol ve tasdik işlemleri ile tapudaki diğer

her türlü iş ve işlemler herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden öncelikle sonuçlandırıla-

caktır.

4. Baraj göl alanında sonradan tesis edilerek hazinenin kaynak kaybına sebebiyet ve-

rebilecek mütemmim cüzlerin (ev, sera, ağaç, kuyu vs.) önlenmesi için valilik, kaymakamlık

ve belediye tarafından gerekli bütün tedbirler geciktirilmeksizin alınacaktır.

5. Eski yerleşim yerlerindeki kamu binaları ve sosyal donatıların yeni yerleşim yerle-

rinde yapılmasının gerekmesi durumunda söz konusu taşınmazlar, DSİ tarafından mevcut ya-

pılara herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeden, ilgili kurum tarafından DSİ’ye bedelsiz

olarak devredilecektir. Bu işlerin takibi; DSİ, Yusufeli Kaymakamlığı ve Artvin Valiliğince ye-

rine getirilecektir.

6. Yeni yerleşim yerlerinde özel mülkiyete konu taşınmazların bulunması durumunda;

yeniden yerleşim çalışmalarının aksamaması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri

Genel Müdürlüğünün (YİGM) talebi halinde, gerekli kamulaştırmalar DSİ tarafından yapıla-

caktır.
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7. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Dev-

letin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz, mera ve ormanlık alanlar ile diğer kamu kurum

ve kuruluşlarına ait taşınmazların tahsis, izin, irtifak veya terkin işlemlerinin hızla yürütüle-

bilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse ilgili idarelerin

mahalli birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye meydan verilmeyecektir.

8. Proje güzergâhında yapılacak kamulaştırmalarda; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

uyarınca açılacak olan davaların kısa sürede neticelenebilmesi için, ilgili kamu kurum ve ku-

ruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik

olarak, DSİ’nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuru-

luşları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecektir.

9. Projeden etkilenen; karayolları, köprüler, su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru

hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve diğer tesislerin baraj göl alanı dışına taşınmasına

ilişkin proje ve yapım işleri; kendi bütçelerine konulan ödenekten karşılanmak üzere ilgili ku-

rumlarca aksamaya meydan verilmeden zamanında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda DSİ bi-

rimleri ve diğer kurumlar tarafından talep edilecek; izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler öncelikle

sonuçlandırılacaktır. Baraj göl alanında kalacak köy yollarının güzergâh değişikliği için proje

sahasındaki il özel idaresi ve valilik tarafından gerekli çalışmalar zamanında yapılacak ve bu

maksatla DSİ tarafından yürütülecek proje ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli bü-

tün tedbirler alınacaktır.

10. Proje kapsamında yapılması veya teknolojik olarak iyileştirilmesi gereken atık su

arıtma ve düzenli katı atık depolama tesislerinin yapımına veya iyileştirilmesine öncelik veri-

lecektir. Konuyla ilgili; izin, ödenek tahsis işlemleri ve diğer hususların ilgili kamu kurum ve

kuruluşları ile yerel yönetimler tarafından süratle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda

yürütülen çalışmaların takibi ilgili valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılacaktır.

11. Proje kapsamında çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin talepler

ile bu taleplere ilişkin verilecek görüşler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve ilgili diğer kamu

kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

12. Proje sahasında ve baraj göl alanında kalacak taşınır veya taşınmaz kültür varlıkla-

rına konu olan buluntulara rastlanılması halinde; bu konuda gerekli çalışmalar, ilgili kamu ku-

rum ve kuruluşlarınca koordinasyon ve işbirliği içerisinde ve ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamındaki konular, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları ve Kültür Var-

lıklarını Koruma Bölge Kurullarınca gündemlerine alınmak suretiyle öncelikle sonuçlandırı-

lacaktır.

13. Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile yeni yerleşim yerlerinin inşaatı için gerekli olacak

kum-çakıl, ariyet, kil ve taş ocaklarının hammadde üretim izni ve bu kapsamda ilgili mevzuat

gereği alınacak diğer izinler ve tahsis işlemlerinin süratle gerçekleştirilebilmesi için gerekli iş-

lemler, kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sonuçlandırılacaktır. Baraj inşaatı ve göl alanı

ile yeni yerleşim alanlarında, mevcut maden ruhsatlarının süre uzatımları ile yeni izin ve ruhsat

talepleri hususunda; DSİ’nin görüşü doğrultusunda işlem yapılacaktır.
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14. Tarım arazilerinin sular altında kalacak olması sebebiyle gelir kaybına uğrayacak

hane halkı tarafından talep edilmesi halinde; iskân edildikleri yeni yerleşim yerlerinde, Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli gelir iyi-

leştirme projeleri ve uygulamaları yapılacaktır. Havzadan kaynaklanan ve Yusufeli Barajı su

kalitesini etkileme ihtimali bulunan “tarımsal kökenli kirliliğin” azaltılması maksadıyla “iyi

tarım uygulamaları” ve çiftçi eğitimine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ön-

celik verilecektir.

15. Baraj projesinden etkilenen Yusufeli İlçe merkezi ve köylerin iskân çalışmalarına

başlanabilmesi için; 5543 sayılı İskân Kanunu hükümlerine göre hak sahipliği çalışmaları,

YİGM tarafından ivedilikle sonuçlandırılarak istenen iskân şekli ve hak sahipliği listeleri

DSİ’ye bildirilecektir.

16. Yusufeli İlçesinin ve Devlet eliyle iskân isteyen köylerin yeni yerleşim yerlerinde;

imar planı, alt yapı hizmetlerinin proje yapımları (yol, içme ve kullanma suyu, atık su arıtma

tesisi, elektrik, telekom vb.) ve buna bağlı inşaatlar ile yeni yerleşim yerlerinin inşaata hazır

hale getirilmesi için gerekli kazı, dolgu, istinat duvarı gibi işlerin proje yapımları ve inşaatları

ile müşavirlik hizmetlerinin maliyeti DSİ’ce karşılanacaktır. Bu kapsamda yapılacak projelen-

dirme, inşaat çalışmaları ve müşavirlik hizmetleri Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca

yerine getirilecektir.

17. Yusufeli İlçesinin yeni yerleşim yerinde yapılacak kamu binalarının (kaymakamlık,

belediye, emniyet, jandarma komutanlığı, ilkokul, ortaokul, lise, hastane, PTT vb.) ve sosyal

donatıların (cami, sağlık ocağı, halk eğitim merkezi, spor salonu, park ve rekreasyon alanları,

mezarlık vb.) proje ve inşaat maliyetleri; yapılan ve/veya yapılacak olan protokol hükümlerine

göre DSİ’ce karşılanarak TOKİ Başkanlığınca inşa edilecektir.

18. Baraj projesinden etkilenen yerleşim yerlerinde (Yusufeli ilçe merkezi ve köyleri)

Devlet eliyle iskâna hak sahibi olanların aldıkları ve/veya alacakları kamulaştırma bedellerin-

den TOKİ’ce belirlenecek miktarı, ilgili mevzuat ile DSİ, YİGM ve TOKİ Başkanlığı arasındaki

protokol hükümlerine göre TOKİ’nin hesabına yatırılacaktır.

19. Yusufeli İlçesi ve köylerde kamulaştırılacak taşınmazı bulunanlardan Devlet eliyle

iskâna hak sahibi olanların konutları ve iş yerleri; TOKİ Başkanlığı tarafından yöresel mimariye

uygun olarak inşa edilecektir. Konutların ve iş yerlerinin ödeme planları, TOKİ tarafından ha-

zırlanarak hak sahipleri ile borçlandırma sözleşmeleri imzalanacaktır. Proje alanında kamulaş-

tırılacak taşınmazı olmayıp Devlet eliyle iskâna hak sahibi olanların ödeme takvimleri; TOKİ’nin

belirleyeceği uzun vadeli borçlandırma planlarına uygun olarak yapılacaktır. Bu kapsamda ya-

pılacak olan borçlandırma sözleşmelerinde geri ödemeler; faizsiz olarak hak sahiplerinden tahsil

edilecektir.
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20. Yeni Yusufeli İlçesinde ve yeni köylerde Devlet eliyle iskâna hak sahibi olanlar için

yapılacak konut ve işyeri maliyetlerine; arsa bedeli, alt yapı, yeni yerin hazırlanmasında yapı-

lacak mühendislik hizmetlerine ilişkin maliyetler, kamu binaları, sosyal donatılar, çevre dü-

zenlemesi maliyetleri ile proje ve müşavirlik hizmetlerine ait maliyetler yansıtılmayacaktır.

Konut ve işyeri maliyetleri dışındaki söz konusu işlere ilişkin maliyetler; DSİ tarafından TOKİ’ye

aktarılacak ödenekten karşılanacak olup tüm proje, müşavirlik ve inşaat işleri TOKİ’ce yapı-

lacaktır.

21. Yusufeli Barajı ve HES Projesinden yerleşim yerleri tamamen veya kısmen etkile-

necek köy yerleşim yerlerinde; iskân duyuruları ve hak sahipliği çalışmaları 5543 sayılı İskân

Kanununa göre YİGM’ce ivedilikle sonuçlandırılacaktır. Yeni köy yerleşim yerlerinin seçimi;

YİGM, TOKİ Başkanlığı ve DSİ arasında yapılan ve/veya yapılacak protokole göre tespit edi-

lecektir.

22. Köy yerleşim yerlerinde 5543 sayılı İskân Kanununa göre Devlet eliyle iskân iste-

meyip fiziksel iskân isteyenler için yeni yerin; imar planı, parselasyon planı, kamu binaları ile

sosyal donatılar, saha düzenlenmesi ve tesviye işlemlerine ait proje ve inşaat maliyetleri DSİ

tarafından karşılanarak TOKİ Başkanlığınca yapılacaktır. Fiziksel iskân isteyen hak sahiplerinin

konutları hak sahipleri tarafından inşa edilecek ya da ettirilecektir. Konut inşaatları için; fiziksel

iskâna hak sahipleri tarafından 5543 sayılı İskân Kanununa göre YİGM’den kredi talebinde

bulunulabilecektir. Söz konusu konut kredilerinin temini ve hak sahiplerine ödenmesi işlemleri

YİGM’ce yapılacaktır.

23. Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile ilgili olarak, Başbakanlığın 7/3/2007 tarihli ve

2670 sayılı yazısı ile teşkil edilen Koordinasyon Kurulu, DSİ Genel Müdürlüğünün koordina-

törlüğünde; İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TOKİ Baş-

kanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, YİGM, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayol-

ları Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası (İLBANK) ve Artvin Va-

liliği temsilcilerinin katılımı ile görevini sürdürecektir. İhtiyaç duyulması halinde, diğer kamu

kurum ve kuruluşları da DSİ tarafından Kurul toplantılarına çağrılabilecektir.

24. Yukarıda ifade edilen hususlar haricinde; proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım

ve detay çalışmaları sırasında, işlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için; DSİ

merkez birimleri, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü, DSİ’nin görev ve yetki vereceği

diğer taşra birimleri ile idare adına iş yapan gerçek ve tüzel kişilere bütün kamu kurum ve ku-

ruluşları tarafından gerekli destek ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Mayıs 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28641 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATIRIMCILARA DUYURU 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Sümer Holding A.Ş.ye ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesinde bulunan; 

16124 ada, 2, 3 ve 4 parsellerdeki 9.350 m2 arazi ve 16125 ada, 2 ve 3 parsellerdeki 7.470 m2 

arazi ile üzerinde bulunan binalar, devredilebilir nitelikteki irtifak ve kullanma hakları, envantere 

kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenleri, tesis, makina ve cihazlar, benzeri maddi duran varlıklarla 

beraber iki ayrı adada bulunan taşınmazlar (bütün halinde) 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde “Varlık Satışı” yöntemi uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile özelleştirilebilmesi 

için 25/03/2013 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 09/5/2013 

olarak ilan edilmiştir. 

Anılan Taşınmazların ihalesine son teklif verme tarihi 30/5/2013 Perşembe günü saat 

17:00’ye kadar uzatılmıştır. 

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak 

yeniden belirlenmiş olan son teklif verme tarihi 30/5/2013 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar 

İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra 

İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

T.C. BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: 312 / 585 80 00 / 8457-8471 Faks: 312 / 585 83 54 

www.oib.gov.tr 

 3928/1-1 
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MUHTELİF MİKTARLARDA KAYNATMA KAZANI VE FIRIN SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, K.K.K. Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 

olan ve şartname eki listede yer alan muhtelif miktarda kaynatma kazanı ve fırın, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak,  ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen 

şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/05/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları; 

firmalarca teklif edilen ürünlere ait dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, 

uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar verecek personelin, 

Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi halinde ise bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3905/1-1 
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GAVO (GAZ-GAZ ISITICISI) PETEKLERİ KASA VE SACLARININ TEKNİK  

ŞARTNAME VE TEKNİK RESİMLERE UYGUN OLARAK  

İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan GAVO (Gaz-Gaz 

Isıtıcısı) petekleri kasa ve saclarının teknik şartname ve teknik resimlere uygun olarak imali ve 

teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/53874 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğünün ihtiyacı olan GAVO (Gaz-Gaz 

Isıtıcısı) petekleri kasa ve saclarının teknik şartname 

ve teknik resimlere uygun olarak imali ve teslimi işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : İşin toplam süresi İşe başlama tarihi itibarı ile 150 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 27.05.2013   14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale 

Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve 

ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı 

kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 27.05.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3729/1-1 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs 2013 – Sayı : 28641 

 

MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/56404 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 500 Evler Mah. Adana Yolu Üzeri9. km Şeker Sok. 

Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya döneminde 200.000 

ton boşaltma, parti biçimlendirme, figüre, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, yığma, 

taşıma, takviye, temizlik, sıkıştırma, düzeltme vb. işlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması işidir. 

(ayrıntılı bilgi ihale dokümanında verilecektir) 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren fabrikamızın kampanya 

süresidir. (tahmini135 takvim günü) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası 

b) Tarihi ve saati : 21/05/2013 - saat 14:00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5. İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 

100,00.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 3915/1-1 
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TAKAS YÖNTEMİ İLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Çanakkale İl Encümeni Başkanlığından: 

Çanakkale İl Özel İdaresi mülklerinden olan Çanakkale Merkez Cevatpaşa Mahallesi 

Kayserili Ahmet Paşa Caddesi 1. Bahçe Sokakta tapunun 32 ada l5 nolu parselinde 230,72 m2 

büyüklüğünde olan ve üzerinde 2 dairesi maliye hazinesi geriye kalan 6 dairesi İl Özel İdaresine 

ait olan Lojman, aynı mahalle Hasanpaşa Sokakta tapunun 416 ada,51 pafta ve 19 nolu parselde 

187 m2 olarak kayıtlı bulunan 7 daire bulunan lojman, aynı mahalle İnönü Caddesi üzerinde 36 

ada,52 pafta 7 nolu parselde kayıtlı olan ve üzerinde 9 daire bulunan lojman, aynı mahalle 

Limanbayırı Mevkiinde tapunun 488 ada 54 pafta ve 68 numaralı parselinde 336,95 m2 olarak 

tapuda kayıtlı ve üzerinde 9 daire bulunan lojman ile Çanakkale Merkez Barbaros Mahallesi 

Tansaş karşısında tapunun 870 ada 188 parselinde 3021,21 m2 olarak kayıtlı bulunan ve üzerinde 

12 daire lojman bulunan taşınmazlar verilerek bunların takası karşılığında Çanakkale Merkez 

Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Bölge Trafik Yanında tapunun 17 pafta,587 ada 4 parselinde 

29.263,04 m2 olarak maliye hazinesi adına kayıtlı olup 3202 sayılı yasa gereği İl Özel İdaresi 

hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisli olan taşınmaza 40 adet memur lojmanı +5 adet ana okulu 

+ nakit para teklifi karşılığında, 2886 sayılı devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesi (g) fıkrası 

hükmü gereğince aynı kanunun 40.maddesi gereğince takas yöntemiyle inşaat yapılacaktır. 

İşin ihalesi 21.05.2013 Tarihinde saat 10:40 da Çanakkale Merkez Hükümet Konağı 

Bahçesi içinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binası 4. katındaki İl Encümeni Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait ihale evrakı Çanakkale İl Özel İdaresi 'nin Barbaros Mahallesi Bölge Trafik 

yanındaki Ek Hizmet Binası bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülüp satın alınabilir. 

İş için verilecek olan geçici teminata esas olan muhammen bedel 5.716.188,47 TL dır. 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin: 

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler: 

1 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini, 

(Teminat mektubu verilmesi durumunda teminat mektupları limitiçi ve süresiz olacaktır. Nakit 

teminatlar ise İI Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüsünden alınacak olan yazı karşılısında 

idarenin ilgili bankadaki hesabına yatırılacak ve makbuzu başvuru dosyasına konulacaktır.) 

2 - Gerçek kişilerin son üç ay içinde alınmış ikamet belgesini, 

3 - Nüfus cüzdan örneğini, 

4 - Vekaleten katılanların noter onaylı vekaletnamelerini, 

5 - Noter onaylı imza sirkülerini, kayıtlı oldukları odaya ait 2013 yılında alınmış oda sicil 

kayıt belgesini, 

6 - Tüzel kişileri ise kayıtlı oldukları odalardan 2013 yılı içinde alınmış oda kayıt sicil 

belgelerini, 

7 - Temsil ve İlzama yetkili olduklarını gösterir noter onaylı temsil ve ilzam belgelerini, 

8 - Noter onaylı imza sirkülerini, 

9 - İdari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerle, mesleki ve 

teknik yeterliliğe ilişkin belgeleri, 

İhaleye iştirak edecek olan gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen evrakları içeren 

dosyalarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Valilik yanında bulunan İl Özel İdare binası 

Encümen toplantı salonuna, sıra numaralı alındılar karşılığında, İhale Komisyonu Başkanlığı' na 

teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan 

istekliye iade edilir. Posta ile yapılan başvurularda anılan gün ve saate kadar ulaşmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 3861/1-1 
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ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve 

hektarı belirtilen 47 adet jeotermal kaynak arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 

Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi gereğince ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda 

(Kayserili Ahmet Paşa Cad. Valilik Yanı) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

2 - İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. (Bölge Trafik 

Yanı) ÇANAKKALE 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 

100,00 TL bedel karşılığında satın almaları 

zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri 

ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 

adreste görülebilir. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen 

Toplantı Salonu Kayserili Ahmet Paşa Cad. (Valilik 

Yanı) ÇANAKKALE 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Arttırma Usulü 

4 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 

Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 21/05/2013 Salı günü saat 10:00 

5 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) 

görülebilir. 

7 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler 

a) Gerçek kişiler için: 

1 - Nüfus cüzdan sureti 

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte) 

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu 
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7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu 

8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

b) Tüzel kişiler için: 

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2 - Vergi Levhası (2013 yılı onaylı), 

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

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz. 

8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

 

 İlçe Köy/Mevkii 

Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Ezine - 906,86 23.562,26 706,87 21/05/2013 10:30 

2 Ezine Bozeli 4869,58 76.452,41 2293,58 21/05/2013 10:31 

3 Ezine Araplar 4806,16 75.456,72 2263,71 21/05/2013 10:32 

4 Çan Terzialanı 4420,5 69.401,85 2082,06 21/05/2013 10:33 

5 Biga Şakirbey 4664,17 73.227,47 2196,83 21/05/2013 10:34 

6 Biga Arabalan 3708,69 58.226,44 1746,80 21/05/2013 10:35 

7 Çan Bahadırlı 4848,19 76.116,59 2283,50 21/05/2013 10:36 

8 Bayramiç Yukarı 

Palamut 

1623,17 25.483,77 764,52 21/05/2013 10:37 

9 Ezine Akçakeçili 779,99 23.562,26 706,87 21/05/2013 10:38 

10 Lapseki Kocabaşlar 1261,87 23.562,26 706,87 21/05/2013 10:39 

11 Bayramiç Külcüler 2660,12 41.763,89 1252,92 21/05/2013 10:40 

12 Biga Kırkgeçit 2368,34 37.182,94 1115,49 21/05/2013 10:41 

13 Çan Karaılıca 1720,72 27.015,31 810,46 21/05/2013 10:42 

14 Ayvacık Küçükçetmi 1029,98 23.562,26 706,87 21/05/2013 10:43 

15 Ayvacık Tuzla 792,92 23.562,26 706,87 21/05/2013 10:44 

16 Merkez Özbek 4924,5 77.314,65 2319,44 21/05/2013 10:45 

17 Lapseki Umurbey 2520,98 39.579,39 1187,39 21/05/2013 10:46 

18 Lapseki Yenice 3741,73 58.745,17 1762,36 21/05/2013 10:47 

19 Merkez Kayadere 4818,3 75.647,31 2269,42 21/05/2013 10:48 

20 Lapseki Şahinli 4925,06 77.323,45 2319,71 21/05/2013 10:49 
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 İlçe Köy/Mevkii 

Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

21 Lapseki Suluca 2627,2 41.247,04 1237,42 21/05/2013 10:50 

22 Ezine Üsküfçü-

Yavaşlar 

3345,06 52.517,45 1575,53 21/05/2013 10:51 

23 Bayramiç Sarıdüz-

Kutluoba 

4114,66 64.600,17 1938,01 21/05/2013 10:52 

24 Bayramiç Köseler 2663,58 41.818,21 1254,55 21/05/2013 10:53 

25 Bayramiç Örenli-

Güzeltepe 

4078,33 64.029,79 1920,90 21/05/2013 10:54 

26 Bayramiç Muratlar 2584,27 40.573,04 1217,20 21/05/2013 10:55 

27 Ezine Çamoba-

Tavaklı 

762,8 23.562,26 706,87 21/05/2013 10:56 

28 Bayramiç Kutluoba 4759,86 74.729,81 2241,90 21/05/2013 10:57 

29 Ezine Akçakeçili 1153 23.562,26 706,87 21/05/2013 10:58 

30 Biga Doğancı 4833,36 75883,76 2276,52 21/05/2013 10:59 

31 Çan Karaköy 4805,95 75.453,42 2263,61 21/05/2013 11:00 

32 Biga Çeltik 4741,24 74.437,47 2233,13 21/05/2013 11:01 

33 Ayvacık Gülpınar-

Tuzla 

1596,46 25.064,43 751,94 21/05/2013 11:02 

34 Ezine Kestanelik 4445,22 69.789,96 2093,70 21/05/2013 11:03 

35 Çan Cicikler 4609,02 72.361,62 2170,85 21/05/2013 11:04 

36 Çan Hacıkasım 4780,78 75.058,25 2251,75 21/05/2013 11:05 

37 Yenice Kargacı-

Kovancı 

4855,29 76.228,06 2286,85 21/05/2013 11:06 

38 Çan Kocayayla 4793,15 75.252,46 2257,58 21/05/2013 11:07 

39 Biga Adliye-

Tokatkırı 

4883,61 76.672,68 2300,18 21/05/2013 11:08 

40 Biga Kocagür 4896 76.867,20 2306,02 21/05/2013 11:09 

41 Yenice Kalabakbaşı 4804,25 75.426,73 2262,81 21/05/2013 11:10 

42 Biga Sığırcık-

Çeşmealtı 

4909,02 77.071,62 2312,15 21/05/2013 11:11 

43 Biga Kuruoba 4835 75.909,50 2277,29 21/05/2013 11:12 

44 Biga Abdiağa 4911 77.102,70 2313,09 21/05/2013 11:13 

45 Merkez Ortaca 4756,25 74.673,13 2240,20 21/05/2013 11:14 

46 Merkez Terziler 4899 76.914,30 2307,43 21/05/2013 11:15 

47 Merkez Taşlıtarla 4683,75 73.534,88 2206,05 21/05/2013 11:16 

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 3690/1-1 
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FABRİKAMIZDA MEVCUT KİREÇ OCAĞININ TUĞLALARININ SÖKÜM, ÖRÜM  

DOLUM İŞLERİNİN YAPILMASI T.Ş.F.A.Ş.MAL VE HİZMET ALIMI 

YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası :2013/56252 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Burdur Şeker Fabrikasına ait 2 adet 90m3 ve 1 adet 

60 m3’lük kireç ocağının mevcut iç cidar 

tuğlalarının sökümü, boşaltımı ve yeni tuğla örümü, 

tamiri ve ocakların doldurulması. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 45 iş 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21/05/2013 Salı günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 21/05/2013 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3880/1-1 

————— 

FABRİKAMIZDA MEVCUT 100 T/H VKW BUHAR KAZANI İLE I.VE II.NOLU 20-25 T/H 

BUHAR KAZANI BORU DEĞİŞİMİ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ T.Ş.F.A.Ş.MAL VE 

HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİNE GÖRE İHALE EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2013/56254 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 T/H VKW buhar kazanı ile I.ve II.nolu 20-25 t/h 

buhar kazanı boru değişimi işlerinin yapılması 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 75 iş 

günüdür. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/05/2013 Çarşamba günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 22/05/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3881/1-1 

—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSLERİNİN 

İKLİMLENDİRME ÜNİTESİ VE RADYATÖR FANLARININ TAHRİK  

SİSTEMLERİNİN MALZEMELİ OLARAK BAKIM VE  

ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/53794 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov. 

d) İhale Dokümanlarının  

Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli MT 

5700 Tipi Ray Otobüslerinin İklimlendirme Ünitesi Ve Radyatör Fanlarının Tahrik Sistemlerinin 

Malzemeli Olarak Bakım Ve Onarım İşi. 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 21.05.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3709/1-1 
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) GI-110 GI-140 BAĞ  

DEMİRİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi  :TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Daire Başkanlığı 

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:125 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  :Tel:0-372.259 47 94 –259 47 79 Fax: 0.372-– 253 

12 73-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi: Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  1 - GI 110 profil bağ demiri 1.749.400 Kg. 

  2 - GI 140 profil bağ demiri 2.374.400 Kg. 

b) Teslim yeri : Yerli istekliler için: TTK Çatalağzı lavuar sahası 

demir ambarıdır. 

  Yabancı istekliler için : Sözleşmede belirtilen yurtiçi 

teslim limanı. 

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin teslim süresi: 120 (Yüzyirmi) gündür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  :TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:125- 

ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 03.06.2013 – Pazartesi saat 15.00  

c) Dosya no : 1213033 

d) İhale kayıt no : 2013/55273 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. (İdari Şart. Madde 20), 

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de 

belirtilmiştir. 

6 - Firma teklifi ile birlikte üretimlerine ait iki takım tanıtıcı katalog ve ISO 9001-2008 

Kalite Sistem 

Belgelerini vereceklerdir. EN 10204-3.1’e göre düzenlenmiş ve bu şartnamede belirtilen 

hususları kapsayan fabrika deney raporu sevkiyattan önce TTK Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:125- ZONGULDAK/TÜRKİYE 

adresine gönderilecektir. 

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 

100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 03.06.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 3877/1-1 
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(± %20 TOLERANSLI) 20.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

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

Kireçtaşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık 

İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/56775 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Şartname ve Sözleşme esasları dahilinde (± % 20 

toleranslı) 20.000 ton kireçtaşı alımı ve istif 

yapılması 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Bor Şeker Fabrikası stok sahası 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 01/08/2013-30/11/2013 tarihleri arası (idarenin 

bildirdiği termin programına göre) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23/05/2013 Perşembe 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 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 İmza 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. İstenmiyor. 

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 olarak, teklif edilen bedelin 

% 30’undan az olmamak üzere; 

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

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi 

Formu), 

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru 

tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 

belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. 

Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

4.3.2. Diğer Belgeler: 

a - İşletme Ruhsatı 

b - İşletme izin belgesi 

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu 

belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış rapor ve 

kimyasal özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Şeker 

Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer 

iştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
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7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

dahil 100,00 TL (Y.Yüz. TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor 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 fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 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 90 (Doksan) 

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. 3884/1-1 

—— • —— 
BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız üretim birimince kullanılmak üzere 50 Ton (50.000 Kg.) buz teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

2. Teklifler en geç 17.05.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66       Faks: 397 33 71 - 74 3866/1-1 

————— 
ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır. 

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3. Tekliflerin en geç 17.05.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Plastik Bardak 700.000 Adet 

Plastik Karıştırıcı 700.000 Adet 

Plastik Çatal 75.000 Adet 

Plastik Bıçak 75.000 Adet 

Plastik Sos Kabı 50.000 Adet 

Z Peçete 50 Koli 

Servis Peçete 50 Koli 

Eldiven 250 Paket 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 3867/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" 

Satış Komisyonu Başkanlığından:        

 DOSYA NO: 2005/123  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme 

borçlusundan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 

haczedilen gayrimenkuller ve menkullerden (makine teçhizat, demirbaş vs.) Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 19/01/2012 tarih ve 2012/29 sayılı kararı ile oluşturulan 

“Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü 

maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma 

usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan 

ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.  

BORÇLU 

Esyem Eskişehir Yem Sanayi A.Ş. 

 TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  

“Kurul”un 19/01/2012 tarih ve 2012/29 sayılı kararı ile oluşturulan Esyem Adapazarı 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçluya ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen, Adapazarı-Ankara Karayolu 8. Km. 

Erenler/Sakarya adresinde bulunan Esyem Adapazarı Yem Fabrikasının faaliyetini sürdürmesi 

için gerekli olan gayrimenkuller ve menkullerden (makina, teçhizat, demirbaş v.s.) oluşmaktadır.  

MUHAMMEN BEDEL  

"Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 3.000.000- 

(üçmilyon) TL’dir. 

TEMİNAT  

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Gayrettepe Şubesi nezdindeki 

IBAN: TR76 0001 0009 1506 2864 3853 64 no.lu TL hesabına 300.000.- (üçyüzbin) TL 

teminatın “Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile 

yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 

3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 

mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 

Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 27/05/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir.  

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  

İhale 28/05/2013 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 

tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 



8 Mayıs 2013 – Sayı : 28641 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya 

dolaylı olarak katılamazlar. 

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış 

Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” 

onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş. Gayrettepe 

Şubesi nezdindeki IBAN : TR98 0001 0009 1506 2864 3853 56 no.lu TL hesabına “Esyem 

Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 1.000- (bin) TL 

yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca “Katılımcılar”, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik 

Taahhütnamesini imzalayarak "Fon"un T. Ziraat Bankası A.Ş. Gayrettepe Şubesi nezdindeki 

IBAN : TR98 0001 0009 1506 2864 3853 56 no.lu TL hesabına “Esyem Adapazarı Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile 1.000- (bin) TL yatırmaları ve dekontu 

“Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 13/05/2013 - 24/05/2013 

tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.  

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 

31/05/2013 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki 

Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

 “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren 

borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda 

işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.  

DİĞER HUSUSLAR  

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.  

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,  

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak 

suretiyle yapılacaktır.  

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 

değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Esyem Adapazarı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 24/05/2013 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 
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5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Esyem Adapazarı  

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel : 0 212 340 20 57 

  0 212 340 20 58 

Fax: 0 212 288 49 63 3904/1-1 

—— • —— 

MASKESİZ LİTOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Maskesiz Litografi Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile yurtdışından 

satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/50821 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Şemz-i Tebrizi 

Mah. Ankara Cad. No: 6 - Karatay KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 - 350 70 05 Faks: 352 93 81 

c) Elektronik posta adresi : bapofis@selcuk.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet   Maskesiz Litografi Sistemi 

b) Teslim yeri/yerleri : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İleri Araştırma ve 

Uygulama Merkezi 

c) Teslim tarihi/tarihleri : 24.01.2014 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik 

Toplantı Salonu-Şems-i Tebrizi Mh. Ankara Cd. 

No: 6 Karatay/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat: 10:00 

4 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1 - Yeterlik değerlendirmesine 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.1.3.  

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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu 

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

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

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

kriterler: 

a)  Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

b) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c)  Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler 

d) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.3.1.  

4.3.8.1. Standart’a ilişkin belgeler 

1.  Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden alınmış 

hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve Teklif edilen cihaza ait apostil veya konsolosluk onaylı 

Europen Declaration of Conformity (CE)belgesi bulunmalıdır. Bu belge ihale dökümanları 

arasında ihale makamına sunulmalıdır. 

4.3.8.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 

4.3.8.3. Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler 

4.3.2 - Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

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

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/ 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şems-i Tebrizi Mh. 

Ankara Cd.No:6 Karatay/KONYA adresinden] satın alınabilir. 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Başvurular ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şems-i Tebrizi Mh. Ankara Cd.No:6 Karatay/KONYA 

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

gönderilebilir. 

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

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 

tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 

(Altmış)  takvim günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 3602/1-1 
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E.İ. HATLARI PERİYODİK KONTROL VE BAKIM-ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden:  

154 kV’luk E.N.H.İ.B./8.10.1 ve E.N.H.İ.B./8.10.2 (2 Grup) E.İ. Hatları Periyodik 

Kontrol ve Bakım-Onarım Hizmeti TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi 

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/54625 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı No: 226 P.K. 133 

Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : 0362 266 81 40 - 0362 266 52 49 

c) Elektronik posta adresi  : 10grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı - E.N.H.İ.B./8.10.1 ve E.N.H.İ.B./8.10.2 

Etap kapsamında yer alan 2 grup E.İ. Hattının 

Periyodik Kontrol Bakım-Onarım İşleri ile ilgili 

hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme 

hükümleri doğrultusunda Gruplar halinde hizmet 

alımı yolu ile yaptırılması. 

  E.N.H.İ.B./8.10.1. Grup:524,938 Km. 

  E.N.H.İ.B./8.10.2. Grup:515,605 Km’dir. Hatlara 

ait detay bilgileri Teknik Şartname Ekleri 

içerisinde yer almaktadır. 

b) Yapılacağı yer : 1. Grup olarak yer alan Enerji İletim Hatlarının 

mahalleri; SAMSUN, SİNOP, ORDU, AMASYA 

  2. Grup olarak yer alan Enerji İletim Hatlarının 

mahalleri; SAMSUN, AMASYA, TOKAT, 

ÇORUM, YOZGAT, SİVAS İl sınırları içinde yer 

alan E.İ. Hatlarıdır. 

c) İşin süresi : 3 (üç) yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü/İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı No: 226 

P.K133 Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/ 

SAMSUN Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16.05.2013 Perşembe günü saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili 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, 
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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, 

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

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

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe 

Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

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

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.10.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) 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 (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

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

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs 2013 – Sayı : 28641 

 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel 

sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı 

Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup 

için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen 

her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

HER BİR GRUP İÇİN PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

İşletme Teknisyenleri 6 6 x 45 = 270 

Grup Mühendisi  1 1 x 45 =   45 
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4.3.2. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

Yönetme Belgeleridir. 

4.3.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi 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 350,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta 

yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 360,00 Türk Lirası doküman 

bedelini VAKIFBANK/SAMSUN IBAN TR42 0001 5001 5800 7287 0664 71 no’lu banka 

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. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar: TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı No: 226 P.K. 133 Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/ 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme düzenlenecektir. İhale sonucu, bir 

istekliye birden fazla grubun ihale edilmesi durumunda her grup için ayrı ayrı birim fiyat 

üzerinden sözleşme yapılacaktır. 

10 - Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif verilemez. Teklifler grup bazında verilecektir. 

(verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı ayrı 

olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. 

Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı 

teklife sahip istekliye ihale edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3868/1-1 
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1 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI; FANTOM LABORATUVAR SİSTEMİ 

SATIN ALINACAKTIR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Fantom Laboratuvar Sistemi (45 kişilik öğrenci 

eğitim üniti ve kapalı devre görüntü sistemi) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/54593 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 

15.km 44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.422.341 12 36-0.422.377 32 93 

  Faks: 0.422.341 12 37 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Fantom 

Laboratuvar Sistemi (45 kişilik öğrenci eğitim 

üniti ve kapalı devre görüntü sistemi) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece Teknik Şartnamede belirtilen yer/yerlere 

veya Proje Yürütücüsünün belirleyeceği 

yer/yerlere çalışır vaziyette gerekli kontrolleri 

yapılarak teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 15 

Takvim günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu  

15. Km. İdari Bina Kat: 6 Dış İlişkiler Birimi 

Toplantı Salonu Kampüs-Malatya 

b) Tarihi ve saati : 28.05.2013 Salı 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 



8 Mayıs 2013 – Sayı : 28641 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

f) 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 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir 

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

kriterler: 

4.3.1. a - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

a1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

a2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

a3) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

b - Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

C - Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. İhaleye katılacak firmalar teknik şartnameye cevap yazısı sunacaklardır. 

4.3.3. İhaleye katılacak firmalar sistemle ilgili katalog ve kullanım kılavuzlarını Türkçe 

olarak sunmalıdır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 

alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 

ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 

talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 

yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 

dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 

edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 

posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 44280 Kampus-MALATYA 

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 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 

Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3872/1-1 
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TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

Muğla İli Marmaris İlçesi Kemeraltı Mahallesi Çıldır Mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti İl 

Tüzel Kişiliğine (İl Özel İdaresine) ait, tapunun 2 pafta, 192 ada ve 453 parselde kayıtlı 828,00 m2 

yüzölçümlü 4 Katlı Kargir Otel (bağımsız bölüm 3 dükkan 312,27 m2 ve bağımsız bölüm 1 Otel 

ve bunlara benzer misafir evi) vasfındaki taşınmaz bütün olarak (tamamı) 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. 

1 - Taşınmaz ile ilgili bilgiler : 

a) İli : Muğla 

b) İlçesi  : Marmaris 

c) Mahallesi/Mevkii : Kemeraltı/Çıldır 

d) Pafta/Ada/Parsel/Yüzölçümü : 2 /192 /453 /828,00 m2. 

e) Cinsi/Vasfı : 4 Katlı Kargir Otel (bağımsız bölüm 3 dükkan 312,27 m2 

ve bağımsız bölüm 1 Otel ve bunlara benzer misafir 

evi) 

2 - İhale Şartnamesinin temin edileceği ve görülebileceği yer : İhale ile ilgili taşınmaz 

satış şartnamesi ve diğer evrakları Muğla İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde her gün 

mesai saatleri içersinde görebilir. İhaleye girecek olan istekliler, şartname ve ekleri için 500.-TL. 

(BeşyüzTürklirası) ihale doküman bedeli olarak ödemek zorundadır. 

Adres : Muğla Merkez Şeyh mahallesi Kocamustaefendi çıkmazı 4 Nolu İl Özel İdaresi 

binası. 

Telefon ve Fax numaraları : 214 07 00-214 35 27 / 111,112 - 212 66 45 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer : Muğla İl Özel İdaresi Kültür Merkezi binası İl Encümen 

Toplantı Salonu (Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi 1 Nolu Özel İdare Hizmet binası /MUĞLA) 

4 - İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 23.05.2013 Perşembe günü Saat: 14.15’de 

5 - Tekliflerin ihale tarihi ve saatine kadar verileceği yer : İstekliler tekliflerini 1 Nolu İl 

Özel İdaresi Hizmet binasının 3. katındaki İl Encümen Müdürlüğüne teslim edebilirler. 

Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler, ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile 

birlikte 23.05.2013 günü saat 14.00’e kadar sıra numarası alındı belgesi karşılığında teslim 

edecekler. Posta-Fax ve İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif 

Usulü” ile yapılacaktır. 

7 - Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Miktarı ; 

a) Muhammen Bedeli : 5.760.000.00.-TL. (Beşmilyonyediyüzaltmışbin Türk Lirası) 

b) Geçici Teminat Miktarı : 172.800,00.-TL. (Yüzyetmişikibinsekizyüz Türk Lirası) 

8 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilyen belgeler ; 

a) Gerçek kişiler için, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve 

Diğer adres belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat 

için telefon numarası ile fax numarası varsa elektronik posta adresi), aslını göstermek şartıyla 

üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi, 

b) Tüzel Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya benzer bir 

makamdan 2013 yılında alınmış sicil kaydı olduğuna dair belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye 

katılacakların Tüzeli Kişileri adına teklif vermeye ve temsil yetkisi olduklarına dair şirketin bu 

konuda karar almaya yetkili organlardan aldıkları yetki belgesinin ve noter tasdikli imza sirküsü 

örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri, 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeler, 
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e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. nci maddesi gereğince hazırlanacak teklif 

mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

f) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen tahmin edilen bedelin (Muhammen 

Bedel) %3 oranında Geçici Teminatı T.C.Ziraat Bankasındaki TR 940 001 000 201 357 582 225 

003 veya Halk Bankasındaki TR 420 001 200 925 900 007 000 001 nolu Muğla Şubesindeki İl 

Özel İdaresi hesabına yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu veya 

banka teminat mektubunu, ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

9 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım 

satım giderleri, sözleşme gideri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından 

ödenecektir. 

10 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

11 - Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince 

ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir. 

İlan olunur. 3566/1-1 

—— • —— 

HASSAS YÜZEYLER İÇİN 30.000 KG. ALKALİ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/56510 

İdarenin 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Gar/AFYONKARAHİSAR 

b ) Telefon ve Faks Numarası : 0272 213 76 21 – 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı: 

30.000 Kg. otomatik tren yıkama sisteminde kullanılmak üzere, hassas yüzeyler için 

alkali deterjan (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. Teslim süresi, işe başlama tarihinden 

itibaren azami (60) gün içinde ve tek parti halinde Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye 

Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkalığına ihale gün ve saati olan 28/05/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 3869/1-1 

—— • —— 

SOMALİ MOGADİSHU’DA YATILI MESLEK LİSESİ VE TÜRK VAKFI  

YAPTIRILMASI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Somali Mogadishu’da yatılı 

meslek lisesi ve Türk Vakfı yaptırılması ihalesi Kurumumuz Yetkili Kurullarınca iptal edilmiştir.

 3906/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

PTT Başmüdürlüğünden: 

 DİYARBAKIR 

Kargo/kurye dağıtımı, kabul hizmetleri ile Motosikletli kurye dağıtım hizmetlerinin 

hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/55158 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Peyas Mah. Urfa Bulvarı No: 166 Kayapınar/Diyarbakır 

b) Telefon ve faks numarası : 412-2511339-412-2511039 

c) Elektronik posta adresi  : diyarbakir_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı Posta İşleme ve 

Dağıtım Müdürlüğü bünyesinde Kargo/kurye dağıtım, 

kabul/toplu kabul hizmetleri işi için 19 (ondokuz) işçi, 

Motosikletli karye dağıtım hizmetleri için 4 (dört) işçi, 

personel olmak üzere toplam 23 (yirmi üç) işçi personel 

ile 4 motosikletin (her motosiklet günde 80 km baz 

alınacaktır.) hizmet alımı 

b) Yapılacağı yer : Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı Posta İşleme ve 

Dağıtım Müdürlüğü 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 8(sekiz) ay 240 (ikikırk) 

takvim günüdür. (31.12.2013 tarihine kadar süre uzatımı 

hariç) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : PTT Başmüdürlüğü Peyas Mah. Urfa Bulvarı No: 166 

Kayapınar/Diyarbakır 

b) Tarihi ve saati : 20.05.2013 - 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. 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; 

a) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan /davet tarihinin veya ihale son 

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

veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) 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, 

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.3. Teklif mektubu 

4.4. Geçici teminat 
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4.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.6. 4734 sayılı Kamu ihale kanunun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

4.8. İhale dokümanın satın alındığına dair belge, 

4.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f) bentlerinde yer 

alan belgelerin her ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.11. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken 

kriterler; 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 15 oranında az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler, 

4.12. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek 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.” 

4.13. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 

hükümlerine göre edinilmiş ekipman yada, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine 

kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. 

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları 

motosiklet/motosikletler ile ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi 

öz malı motosiklet/motosikletlerine ait motosikletlerin trafik ve tescil belgesini sözleşme 

imzalanmadan önce idareye vereceklerine dair taahhütname verilecektir. 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına 

bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” 

5 - Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname 

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

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1. İhale dokümanı, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşl. Müdürlüğünden 

(Malzeme Servisi) görülebilir ve 50(elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 20.05.2013 günü saat 10.00 kadar İdari ve Sosyal İşl. Müdürlüğü (Malzeme 

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

gönderilebilir. 

10 - 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 üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.] 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim 

günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14.İdaremiz istisna kapsamındaki hizmet alımı ihalelerinde ceza ve yasaklamalar ile ilgili 

hususlar hariç 4734-4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 

İş bu ihale ilanı 3 sayfa 14 maddeden ibarettir. 

İlan olunur. 3873/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: 

ÜRÜN DENETMEN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna 15 eczacılık fakültesi, 20 

kimya bölümü, 15 biyoloji bölümü, 5 biyokimya bölümü, 4 kimya mühendisliği, 10 biyomedikal 

mühendisliği, 3 elektrik/elektronik mühendisliği, 3 biyomühendisliği, 5 iktisat, 5 maliye, 5 

işletme, 3 uluslararası ilişkiler ve 7 kamu yönetimi mezunu olmak üzere toplam 100 Ürün 

Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Başvurular 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü başlayacak ve 

24 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitiminde (18:00) sona erecektir. 

I. GENEL BİLGİLER  

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çalıştırılmak üzere 100 Ürün Denetmen 

Yardımcısı alınacaktır. Ürün Denetmen Yardımcıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı merkez teşkilatında ve Kurumca belirlenecek oluşturulacak 

gruplarda Kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili denetimleri mevzuata uygun olarak 

yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan denetim 

elemanlarıdır.  

Ürün Denetmen Yardımcılığı hakkında 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği”ne 

başvurulabileceği gibi, özlük hakları ile ilgili Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığından telefonla 

bilgi alınabilir (Tel: 0 312 218 30 00/3709). 

Yapılacak sözlü sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 100 Ürün Denetmen 

Yardımcısının; merkez teşkilatında ve Kurumca belirlenerek oluşturulacak gruplarda istihdamları 

öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu derece 

kadrolarda işe başlatılacaklardır. Kurum, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan 

adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı 

tutar.  

Atama yapılacak toplam 100 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının bölüm 

ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir: 
 

Bölüm Kontenjan 

Eczacılık Fakültesi   15 

Kimya Bölümü   20 

Biyoloji Bölümü   15 

Biyokimya Bölümü     5 

Kimya Mühendisliği     4 

Biyomedikal Mühendisliği   10 

Elektrik/Elektronik Mühendisliği     3 

Biyomühendisliği     3 

İktisat     5 

Maliye     5 

İşletme     5 

Uluslararası İlişkiler     3 

Kamu Yönetimi     7 

TOPLAM 100 
 
Kurum, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı 

takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar 

arasında değişiklik yapabilir. 
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II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI: 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları 

taşımak,  

2) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, kimya bölümü, biyoloji bölümü, 

biyokimya bölümü, kimya mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, elektrik/elektronik 

mühendisliği, biyomühendisliği, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya 

yüksekokullardan mezun olmak,  

3) Yarışma sınavının yapıldığı ilk gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,  

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak, 

5) Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda 

olmak, 

6) Adli sicil kaydı bulunmamak, 

7) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 

veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), 

KPSS P8 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

Sınava başvuran adaylardan 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 KPSS 

sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayı kadar kişi sınava çağrılacaktır. 

 

Bölüm En Yüksek Puan Alan İlk 

Eczacılık Fakültesi   30 kişi 

Kimya Bölümü   40 kişi 

Biyoloji Bölümü   30 kişi 

Biyokimya Bölümü   10 kişi 

Kimya Mühendisliği     8 kişi 

Biyomedikal Mühendisliği   20 kişi 

Elektrik/Elektronik Mühendisliği     6 kişi 

Biyomühendisliği     6 kişi 

İktisat   10 kişi 

Maliye   10 kişi 

İşletme   10 kişi 

Uluslararası İlişkiler     6 kişi 

Kamu Yönetimi   14 kişi 

TOPLAM 200 kişi 

 

Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. 

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumunun internet sitesinde (http://www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca 

özel bir duyuru yapılmayacaktır. 

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:  

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak, Ankara'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

binasında 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış 

gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekmektedir. Adaylar ilan edilen listedeki sıraya göre 

sınava alınacaklardır. Aynı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü sınav listesinde 

tanımlanan adayların sınavlarının sona ermesine müteakip sınava alınabileceklerdir. 

Adayların;  

a) Mezun olduğu alan ile ilgili sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

konularında mesleğe uygunlukları değerlendirilecektir. 

C. DEĞERLENDİRME 

Adaylar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, yukarıda bahsedilen (B. 

Bölümündeki) sınav konularının (a) maddesi için 50 (elli), (b) ile (e) maddelerinin her biri için 

10’ar (on) puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar sınav tutanağına geçirilir. Sözlü sınavda 

başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi 

www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Adaylar 13-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 

resmi internet (http://titck.gov.tr) sayfasında ilan edilen “Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav 

Başvuru Formu”nu açık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak, 

aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. 

Sok. No: 5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA adresine posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesai 

saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak 

hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

İstenen Belgeler: 

1. Kurumumuz web sayfasından (www.titck.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi 

tarafından açık ve eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ıslak imzalı (mavi renkli kalem ile) 

Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu, 

2. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,  

3. KPSS belgesinin çıktısı,  

Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan yukarıdaki belgelere ilave olarak 

aşağıdaki belgeler de istenilecektir.  

a) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği, 

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan, 

ç) 6 adet vesikalık fotoğraf, 

d) Adli sicil yazılı beyanı, 

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı 

beyanı, 

f) Mal bildirim beyanı. 

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumuna şahsen başvuru yapacak adaylar için Kurum tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik 

belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır. 

IV - SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER: 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 5 P.K. 06520 

Çankaya/ANKARA Tel: 0 312-218 30 00/3709 

V - DİĞER HUSUSLAR 

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen 

belgeler ile on beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak zorundadır.  

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı 

beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

İlanen duyurulur. 3907/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır.  

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 
Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde 

diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 
özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) 
halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.  

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı 

belgelerini eklemelidirler 
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 
 

Anabilim/Anasanat Dalı Profesör Doçent Açıklama 
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fak. 

  
 

Müzik  1 
Doçentliğini yaylı çalgılar alanında almış 
olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

  
 

Siyaset ve Sosyal Bilimler  1 
Doçentliğini siyasal düşünceler alanında 
almış olmak. 

Edebiyat Fakültesi    
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1   

Eğitim Programları ve Öğretim  1 
Doçentliğini eğitim bilimi alanında almış 
olmak. 

Mühendislik Fakültesi    

Otomotiv Mühendisliği  1 
Değişken sıkıştırma oranlı motorun 
simülasyonu konusunda çalışma yapmış 
olmak. 

Teknoloji Fakültesi    

İmalat Mühendisliği  1 
Doktorasını östemperleme alanında yapmış 
olmak. 

Sağlık Yüksekokulu    

İş Sağlığı ve Güvenliği  1 
Yarı iletken hetero yapılar konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

 3911/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84246 EK/3 nolu kesin parselasyon planı 

Belediye Encümenimizin 07.03.2013 tarih ve 390/903 sayılı kararıyla tasdik edilerek 
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 
ADA/PARSEL MEVKİİ 
      61288/3 GÜVENTEPE 3897/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Kayseri ili nüfusuna kayıtlı 22.09.1986 doğumlu Veli oğlu Ali Öztaş’ın Almanya’daki 

Universität Köln’den aldığı diploma ve “Zeugnis über die Erste Staatsprüfung” belgesi ile ilgili 
olarak, Almanya NARIC yetkilileriyle yapılan yazışma sonucu “Belgenin gerçek olmadığı, resmi 
belgede tahrifat yapıldığı bildirildiğinden Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 24.05.2011 tarihli 
kararı ile “İlköğretim Matematik, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Öğretmenliği” alanında 
düzenlenmiş olan 72874 seri numaralı lisans diploma denklik belgesinin Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu’nun 13.03.2013 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili 
olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 3876/1-1 
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TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 
Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik 

Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen 
nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 
belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre 
hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ 
Adres : Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN 
Tel : 0.324 337 41 71 -72     Faks: 0 324 337 41 70 
Belge Türü : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme 
 

Firma Adı Belge Konusu Belge No 

Fesih 

Tarihi Fesih Gerekçesi 

MEROTO İNŞAAT 

TURİZM OTOMOTİV 

TARIM SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ LTD. ŞTİ. 

TS 12047 33-HYB-1095 05.04.2013 FİRMA TALEBİ 

GÖZDE PETROL 

ÜRÜN. TURZ. NAK. 

OTOM. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-127 05.04.2013 FİRMA TALEBİ 

ZOROOĞULLARI 

PETROL ÜRÜNLERİ 

NAKLİYAT GIDA 

ÇIRÇIR VE PRESE 

FABRİKASI SANAYİ 

VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ERDEMLİ ŞUBESİ 

TS 11939 
(33.2009/1235) 

33-HYB-399 
08.04.2013 FİRMA TALEBİ 

BİR-KAN TARIM 

TEKNOLOJİLERİ 

SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

84 YETKİLİ SERVİSLER – 

ELEKTRONİK VE 

ELEKTROMANYETİK RÖLELER 

VE KONTROL CİHAZLARI’NA 

(ISI,NEM, BASINÇ, DEVİR, HIZ 

(DAİRESEL), SAYICI, EKSEN) 

HİZMET YERİ YETERLİLİK 

BELGESİ VERİLMESİNE 

STANDARDINA UYGUN 

HİZMET VEREN (ESAS 

KRİTERLERE UYGUN), * BİR-

KAN TARIM TEKNOLOJİLERİ 

SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ LTD. ŞTİ. YETKİLİ 

SERVİSİ (1237617) (BİR-KAN) 

MARKALI 

33-HYB-228 30.04.2013 

YILLIK VİZESİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN OLUMSUZ 

OTOMER 

OTOMOTİV SAN. VE 

TİC.A.Ş 

TS 12047 

TS 13070 

(33-HYB-433) 

33-HYB-48 
30.04.2013 

YILLIK VİZESİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN OLUMSUZ 

HACETTEPE 

ORTOPEDİK 

MEDİKAL 

OTOMOTİV GIDA 

TEKSTİL İTH. İHR. 

SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. LTD. ŞTİ 

TS 13181 33-HYB-199 29.04.2013 FİRMA İSTEĞİ 

 3888/1-1 
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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

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/4595 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Sivil Havacılık Alanında İşbirliğini Geliştirme

Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— EXPO 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği

GENELGE

— Yusufeli Barajı ve HES Projesi ile İlgili 2013/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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. 


