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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/11/2004 tarihli ve 25647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçe-

şehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Madde 6 – Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitede

tam zamanlı çalışanlar arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı

aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, çalış-

malarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından iki

kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin sü-

resi altı ayı geçemez. Müdür yardımcısının görev süresi, Müdürün görev süresi ile aynıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Temmuz 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28701



İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan, İstanbul Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faali-

yetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ku-

rulan, İstanbul Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ENAM): İstanbul Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Merkez birimleri: Enerji Verimliliği Birimi, Fosil Yakıtlar Birimi, Yenilenebilir Enerji

Birimi, Hidrojen ve Yakıt Pilleri Birimi, Güç ve Depolama Teknolojileri Birimi ve Nükleer

Enerji Birimini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Üniversite bünyesindeki merkezi bir organizasyon çerçevesinde, Bilim

ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) strateji ve politika belgelerinde yer alan; ülkemizin

enerji arz güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması, enerji kaynaklarında çeşitliliğin ve yeni-

lenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kul-

lanımında kayıpların azaltılması, ekonomik, sosyal kalkınma, rekabet gücü ve ulusal güvenlikte

önemli bir yer tutan enerji alanında, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemiz öncelikli, Teknolojik Faaliyet Konuları (TFK) arasında yer alan, hidrojen

ve yakıt pilleri, temiz kömür teknolojileri, petrol ve doğal gaz teknolojileri, dönüşüm teknolo-

jileri, binalarda enerji verimliliği, yalıtım, yeşil binalar, ulaştırmada enerji verimliliği, sanayide

enerji verimliliği, enerji geri kazanımı, yakma, gazlaştırma, kombine çevrim teknolojileri, güneş

enerjisi, fotovoltaik, solar termal teknolojileri, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, rüzgar enerjisi

ve nükleer enerji konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunmak.

b) Yüksek verimlilikte temiz üretim süreçleri, sistem ve teknolojileri geliştirebilmek,

temiz üretim teknolojileri verimliliğini artıran, enerji, su, hammadde gibi üretim girdilerini en

etkin şekilde kullanımı, üretim sürecinde atık oluşumunun en aza indirilmesini, oluşan atıkların

üretim yerinde çevreye zararsız hale dönüştürülmesi ve üretim süreçlerinde kullanılabilecek

şekilde geri kazanılmasını sağlayan alanlarında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunmak.

c) Kömür, petrol, bitümlü kum (tar sand), doğal gaz ve biokütle kaynaklarından sıvı

yakıt üretimi, biyoenerji, biyoyakıt, biyodizel, biokütle, biyorafineri, hava kalitesi yönetim

stratejilerinin oluşturulması, temiz enerji, yakıt geliştirme ve bunların çevresel etkileri ile ilgili

konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunmak.

ç) Arıtma çamurlarından enerji elde edilmesi, organik atıklardan anaerobik çürütme yo-

luyla enerji ve biyoyakıt geri kazanımı, kırsal alandaki küçük çiftlikler için sürdürebilir biyogaz

tesislerinin planlanması ve pilot ölçekte uygulanması, biyoreaktör depolama teknolojisinin uy-

gulanabilirliğinin araştırılması ve biokütle enerji üretimine yönelik tekniklerin geliştirilmesi

konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunmak.

d) Ulusal ve uluslararası enerji proje destek programları, fikri mülkiyet hakları konu-

sunda bilgilendirme eğitimleri, çalıştay, kongre, kurs, seminer gibi ulusal ve uluslararası bi-

limsel toplantılar düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek.

e) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik

çalışmalar yapmak.
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f) Yurt içindeki ve dışında enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel araştırma ku-

ruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri

için finans kaynakları teminine çalışarak, Üniversitede yürütülen nitelikli projelerin sayısını

artırmak.

g) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik

bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi

ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak.

ğ) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum

ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Birimleri

Merkeze bağlı birimler

MADDE 7 – (1) Merkeze bağlı birimler ve görevleri şunlardır:

a) Enerji Verimliliği Yönetimi Birimi: Bu birimin görevleri; Sanayide, binalarda, ula-

şımda ve tarımda elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımında kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi,

enerji verimliliğini artırmaya yönelik, eğitim programları, Ar-Ge ve yenilik projelerini gerçek-

leştirmek, Ülkemizde elektrik enerjisi üretim kapasitesinin oluşturulması, enerji kaynaklarının

çeşitlendirilmesi ve üretim ve dağıtım tesislerinin özelleştirilmesi konularında ilgili kamu ve

özel kuruluşlarına teknik raporlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde enerji verimliliğini

ve tasarruf bilincini artırmaya yönelik seminerler düzenlemek, yayınlar yapmak, Üniversite

bünyesinde elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve su tüketiminin izlenmesi, denetlenmesi ve verim-

liliğin artırılması için projeler hazırlamak ve Üniversitede enerji tüketimini azaltmak için ge-

rekli projeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmaktır.

b) Fosil Yakıtlar Birimi: Bu birimin görevleri; petrol, doğal gaz, kömür, bitümlü kum,

kaya gazı (shale gas), karbon yakalama alanlarında Ar-Ge ve yenilik çalışmaları yapmak, Ül-

kemiz linyitlerinden daha temiz ve verimli enerji üretebilmek yerli kaynakların kullanım ora-

nının artırılarak enerji güvenilirliği doğrultusunda, yerli kömürlerin uzun vadeli kullanımını

mümkün kılacak daha temiz ve verimli yakma teknolojileri Ar-Ge ve yenilik çalışmaları yap-

mak, petrokimya, kimya, gıda gibi sektörlerde uygulama bulan proses entegrasyonu ve proses

yoğunlaştırması teknolojileri, damıtma ve buharlaştırma gibi yüksek enerjili sanayi süreçlerine

alternatif oluşturan membran, ters ozmos, dondurma-çözme kristalizasyonu gibi teknolojilerin

yanı sıra; yüksek verimli ısı değiştiriciler, rekuperatörlü brülörler, yüksek performanslı ısı pom-

paları gibi teknoloji alanları da öncelikli olarak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunmaktır.
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c) Yenilenebilir Enerji Birimi: Bu birimin görevleri; ülkemizin yerli enerji kaynak po-

tansiyelinin ve kullanımının geliştirilmesi, temiz enerji teknolojileri, alternatif enerji kaynakları

ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi önceliklerin karşılanması için projeler geliştirmek, bi-

naların enerji gereksinimlerinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını mümkün kılacak, yapı

eleman ve malzemelerinin, bina ısı kayıplarını azaltacak yeni ve daha etkin yalıtım malzeme-

lerinin, aydınlatma harcamalarını en aza indirecek cam ve optik elyafların ve daha verimli ay-

dınlatma cihazlarının geliştirilip maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak teknolojik faaliyetler

yapmak, bitkisel atık kullanan kojenerasyon sisteminin geliştirilmesi, bitkisel hammaddelerden

biyodizel üretim süreci geliştirilmesi, akışkan yatakta yakma teknolojileri, toprak kaynaklı ısı

pompası kullanan ısıtma soğutma amaçlı kompozit duvar panelinin araştırılması ve geliştiril-

mesi, termik santrallerin atık ısısından faydalanılarak bina ve sera ısıtılması potansiyelinin de-

ğerlendirilmesi, birleşik ısı ve güç sistemleri konularında çalışmalar yapmak, elektrik iletim

şebekesi performansının iyileştirilmesi, elektrik üretim tesislerinde verimliliğin artırılması, do-

ğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve işletme verimliliğinin artırılması, bor ve yerli

kömürün niteliklerine uygun temiz yakma teknolojileri, hidrojen ekonomisi, yenilenebilir enerji

üretiminin depolanması, süper iletken malzemeler, dalga ve akıntı enerjisi, nükleer enerji, ulus-

lararası şebekeler ve karbondioksitin ayrılması konularında çalışmalar yapmak, hidroelektrik,

termik, rüzgar enerji, jeotermal, dalga, biyoyakıtlar gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynakla-

rının en üst düzeyde değerlendirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri yapmak, yenilenebilir enerji kay-

naklarına yönelik, eğitim programları, Ar-Ge ve yenilik projelerini gerçekleştirmek, yenilene-

bilir enerji kaynaklarından, hidrolik, rüzgar, güneşten enerji üretebilmek; bunun için gerekli

üretim sistemlerini genleştirebilmek, enerjide dışa bağımlılığın ve çevresel etkilerin azaltılması

hedefleri açısından, yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanılmak, hidrolik

kaynaklarımızın alternatif enerji seçeneklerinden hidrojeni sürdürülebilir kaynaklardan ürete-

bilmek ve hidrojen yakma teknolojileri geliştirmek için projeler hazırlamak, hidrojenin gele-

ceğin enerji sistemlerinde, ulaşım araçlarında doğrudan kullanılmasından, konvansiyonel gaz

türbinlerinde ya da yakıt pillerinde yakılmasıyla elektrik enerjisi üretimi konularında çalışmalar

yapmak ve hidrojen konvansiyonel fosil yakıt sistemlerinden yenilenebilir enerji sistemlerine

geçiş çalışmaları konularında projeler yapmaktır.

ç) Hidrojen ve Yakıt Pilleri Birimi: Bu birimin görevleri; hidrojen, yakıt pilleri, bor

alanlarında öncelikli olarak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunmak, doğal gaz ve kömür

gibi fosil yakıtlardan reformer teknolojileriyle ya da biokütlenin gazlaştırılmasıyla veya meta-

nolden elde edilecek hidrojenin enerji sistemlerinde kullanılması ve gerekli altyapının oluştu-

rulmasından sonra, geliştirilecek yeni elektrolitik süreçlerle su ve yenilenebilir kaynaklardan

hidrojen eldesi gibi farklı hidrojen üretim teknolojileri de kullanıma girebilecek Ar-Ge çalış-

maları yapmaktır.
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d) Güç ve Depolama Teknolojileri Birimi: Bu birimin görevleri; güç üretim tesislerinde,

ulaşım araçlarında ve elektronik cihazlarda kullanılacak yakıt pilleri ve alternatif yakıtlara uy-

gun araç teknolojileri geliştirmek, yakıt pillerinin, sanayi ve ulaştırma sektörleri sistemlerini

de içine alması için teknoloji geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yapmak, hidrojeni yakıt ola-

rak kullanan yakıt pillerinin elektronik cihazlarda kullanımı konularında Ar-Ge faaliyetleri

yapmak, enerjinin depolanması ve güç sistemleri kontrolünde yetkinleşmek, enerji depolama

teknolojileri, rüzgâr ve güneş gibi sürekli olarak yararlanma imkânı olmayan yenilenebilir kay-

naklardan, bu kaynakların mevcut olduğu zamanlarda üretilecek enerjinin depolanarak, kay-

nakların kesintiye uğradığı zamanlarda kullanılmasına olanak sağlayacak Ar-Ge çalışmalarını

yapmak ve enerji depolama sistemlerinin, iletim ve dağıtım şebekelerinde güç sistemleri kontrol

teknolojileriyle birlikte kullanımı teknolojileri ve arz güvenilirliğini artıracak ve şebekeden

alınan elektrik enerjisinin kalitesini iyileştirecek çalışmaları yapmaktır.

e) Nükleer Enerji Birimi: Bu birimin görevleri; Ülkemizde nükleer santral kurulmasına

ilişkin çalışmalar, fisyon, füzyon ve nükleer reaktör geliştirilmesi konularında yetkinleşmek

için gerekli Ar-Ge çalışmaları yapmak, dünyada sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefi

doğrultusunda temiz bir enerji kaynağı olan nükleer enerji alanındaki çalışmalar ile önümüzdeki

yirmi yıllık dönemde yenilikçi ve yapısı itibariyle kendinden güvenli reaktör tasarımlarının ol-

gunlaşarak uygulamaya geçmesini sağlayacak temel Ar-Ge ve teknolojik çalışmalarda bulun-

mak, Ülkemizin nükleer enerji alanında yetenek kazanması ve yeni teknolojilerinin geliştiril-

mesi gibi teknoloji alanlarında öncelikli olarak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendi-

rildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-

dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet

eder.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve baş-

kanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulu-

nun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayı aldıktan sonra uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak

ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunmak ve olurunu aldıktan sonra uygulamak.

d) Merkezin sistem, donanım ve test departmanı gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek

yapıları kısımlarının oluşturulması ve bunların idarecilerinin ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte

hazırlayarak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, görev alacak akademik ve idari personel

ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez birimlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımı ve çalışma prensipleri ile

ilgili birimlerin çalışma mevzuatını hazırlamak.

f) Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

g) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

ğ) Merkezde yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörlerini görevlendir-

mek ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak.

h) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ı) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

i) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz

kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tek-

rar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamla-

mak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az

bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür gerektiğinde olağanüstü

olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Birimlerinin çalışma prensipleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda

gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak ve rapor halinde Rektörlüğün onayına sunmak.

c) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yı-

lın çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin teknik altyapısını ve Ar-Ge destek yapılarını oluşturmak ve bunların ida-

recilerini belirlemek.
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d) Merkez Birimleri ile araştırma ve proje ekiplerinin çalışma usul ve esaslarını belir-

lemek.

e) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda kararlar almak.

f) Merkezin yıllık bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak.

g) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite temsilcileri ile

istekleri halinde yurt içi veya yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri ve kişiler

arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin

artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar

hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması

MADDE 12 – (1) Merkezin mal, hizmet, cihaz, donanım ve sarf malzeme ihtiyaçlarının

karşılanması, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Ku-

rulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlen-

dirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KÖMÜR ÇIKARICI ZİNCİR ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Kömür Çıkarıcı Zincir Elemanları Alımı; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın 

alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/82044 

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 : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının  

Görülebileceği İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

S.NO Adı ve Ölçüsü Birimi Miktarı 

1 Kömür Verici Konveyör Zinciri Adet 350 

2 
Zincir Bağlama Parçası ve Baklası (600 adet cıvata, 600 adet somun, 600 

adet emniyet pulu 1ve 600 adet emniyet pulu 2) 
Adet 600 

 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip 75 Takvim Günüdür. (Test de 

geçen süreler işin teslim süresine dahildir.) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 29.07.2013 saat 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, 29.07.2013 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. 5607/1-1 
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SICAK VULKANİZE EK PRESİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1200[mm] enine kadarki tekstil ve çelik kordlu konveyör bantların eklenmesinde 

kullanılmak üzere 1 takım sıcak vulkanize ek presi alımı ve işletmemiz ambarına teslimi işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2013/86658 

1. İdarenin 

a) Adresi : P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2.İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 1200[mm] enine 

kadarki tekstil ve çelik kordlu konveyör bantların 

eklenmesinde kullanılmak üzere 1 takım vulkanize bant 

tamir presi alımı ve işletmemiz ambarına teslimi işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim gününde 

teslim edilecektir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 23/07/2013 - 14.00 

4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın 

almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme 

Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 

0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst 

yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile 

ödemeli bir şekilde gönderilebilir. 

5. Teklifler 23/07/2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5693/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 

(TKMP) 

Kapsamında Yapılacak 

Gayrimenkul Değerleme Bileşeni Pilot Uygulama Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bilgi ve 

Belgelerin Temini İşi 

IBRD Kredi No: 7537-TU 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir 

bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Gayrimenkul Değerleme 

Bileşeni Pilot Uygulama Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bilgi ve Belgelerin Temini İşi 

sözleşmelerinde yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 

“Gayrimenkul Değerleme Bileşeni Pilot Uygulama Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bilgi ve 

Belgelerin Temini” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma usul ve esasları 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 

zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 2 ihale paketi olarak yapılacaktır. 

 

İhale 

Paket 

No 

İşin yapılacağı 

yer 

Sözleşme Referans 

Numarası 

Uygulama Sahasındaki 4721 

sayılı Türk Medeni Kanunun 704. 

Maddesi kapsamında Taşınmaz 

Sayılan Malların Sayısı 

1 
İstanbul İli, 

Fatih İlçesi 
TKMP/FTH/GD/001 21.700 

2 
Ankara İli, 

Mamak İlçesi 
TKMP/MMK/GD/002 33.600 

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 

verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ 

bölümünden ” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 

bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 100,00 TL (yüz Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 

7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin 

edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin 

edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir 

nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi  No:14 

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: +90 312 413 65 82/83/84  Fax: +90 312 413 64 02 

Teklifler, teklif açılış tarihi olan 19/08/2013’ den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 

geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 19/08/2013 Pazartesi günü, saat 10:00 ’a kadar 

teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı 

gün ve aşağıdaki adreste saat  10:15 ’ de açılacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z–10 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. Bu ihale 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 5692/1-1 
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1983 MODEL Y08-1 TASNİF NOLU 08-16 TİPİ VE1 984 MODEL Y08-51 TASNİF NOLU 08-

16 TİPİ FLEŞ-DEVER TAKSİMAT SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU İŞİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/88732 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : bsrmeletli@gmail.com 

İhale konusu malın adı ve miktarı : 1983 MODEL Y08-1 TASNİF NOLU 08-16 TİPİ 

VE1 984 MODEL Y08-51 TASNİF NOLU 08-16 TİPİ FLEŞ-DEVER TAKSİMAT 

SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 30.07.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 

250,00.-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. 5753/1-1 

————— 
TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE LABARATUARI İÇİN SPEKTRAL  

ANALİZ TEST CİHAZI ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/88898 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : bsrmeletli@gmail.com 

İhale konusu malın adı ve miktarı: TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE 

LABARATUARI İÇİN SPEKTRAL ANALİZ TEST CİHAZI ALIMI 

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

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

belirtilmiştir. İhalede kısmi teklif verilebilir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna16.07.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 

200,00.-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. 5754/1-1 
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45.000 M3 KONKASÖR BALASTININ ÜRETİLEREK, 20.000 M3. LÜK KISMININ 

NOHUTOVA İSTASYONUNDA, 25.000 M3.LÜK KISMININDA KAPAKLAR 

İSTASYONUNDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/85233 

1. İdarenin: 

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

No:121/A 35220 Alsancak/İzmir 

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

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

Şartnamenin Görülebileceği 

internet adresi  : www.tcdd.gov.tr. 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2.  İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 45.000 M3 

Konkasör Balastının Üretilerek, 20.000 M3. Lük Kısmının Nohutova İstasyonunda, 25.000 M3.’lük 

Kısmınında Kapaklar İstasyonunda Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN 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 30.07.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

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

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

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- 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. 5611/1-1 

—— • —— 
1 ADET AKARYAKIT VE LPG YERİ ARSASI SATILACAKTIR 

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Şanlıurfa Belediyesine ait aşağıda yazılı 1 adet Akaryakıt ve LPG yeri arsası 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır. 

Satışı yapılacak arsanın; 

 

Sıra No Mahalle Ada No Pars No Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

1 Yenice 5414 1 6.074,21 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 

 

1 - İhale 18 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 15.00’de Şanlıurfa Belediyesi Encümen 

salonunda Belediye encümenince yapılacaktır. 

2 - Geçici teminatı muhammen bedelin %3’üdür. Kati teminat ihale bedelinin %6’dır.  

3 - İhale şartnamesi 30,00 TL. bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden alınacaktır. 

İlan olunur. 5598/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK ALSZ OTOMATİK OCAK TELEFONU 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)Fax:0.372-251 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 : ALSz Otomatik Ocak Telefonu 175 adet 

b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler İçin: TTK Makine ve İkmal Dairesi 

Bşk. Muayene ve Tesellüm işleri Şb. Md. Tesellüm 

Ambarıdır. 

Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür. 

Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 14.08.2013 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 952-TTK E-70 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

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) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, 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) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Telefonlarda kullanılacak olan kabloların konstrüksiyonu ve ilgili ülkenin standardı 

tekliflerde belirtilecektir. Otomatik Ocak telefonları için ATEX (94/9/AT) direktifine göre Grup 1 

(Metan) içeren ortamlara uygunluk tip sertifikası (Grup 1 M1 olarak) teklifte birlikte sunulacaktır. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) 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 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 14.08.2013 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 5800/1-1 
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YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE GEÇİCİ ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Trabzon-Şınık (Akçaabat) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Trabzon-Şinik (Akçaabat) Organize Sanayi 

Bölgesine ait, YG- AG elektrik şebekesi ve geçici ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim 

fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 

teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin Adresi : Maraş Cad. Çarşı Mah. Yıldırımlar iş Hanı Kat: 4 

No: 43 TRABZON 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG- AG elektrik şebekesi ve geçici ENH yapım 

işi 

b) Yapılacağı yer : Akçaabat/TRABZON 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2013 Tedaş B.F. ile) : 1.530.000.-TL 

f) Geçici teminatı :    107.100.-TL 
3 - İhalenin 

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154  8. Kat Toplantı 

Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 23/07/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

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

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

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

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Şinik (Akçaabat) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Maraş Cad. Çarşı 

Mah. Yıldırımlar iş Hanı Kat: 4 No: 43 TRABZON adreslerinde görülebilir veya 350.- TL 

karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5740/2-2 
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BİTÜMLÜ ŞEYL VE LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI 

SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Bitümlü Şeyl ve Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 

26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/87486 

1 - İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

 internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

 

I. BÖLGE 

2.100 Mt. Niğde-Bor-Ulukışla’da Karotlu Bitümlü Şeyl Sondajı, 

900 Mt. Niğde-Bor-Ulukışla’da Kırıntılı Bitümlü Şeyl Sondajı, 

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 

 

II. BÖLGE 

4.000 Mt. Denizli-Çivril’de Karotlu Linyit Sondajı, 

2.000 Mt. Denizli- Çivril’de Kırıntılı Linyit Sondajı, 

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 

 

III. BÖLGE 

1.120 Mt. Muş-Merkez-Ziyaret’te Karotlu Linyit Sondajı, 

480 Mt. Muş-Merkez-Ziyaret’te Kırıntılı Linyit Sondajı, 

(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 10.600 Mt 

 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 3(üç) bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi :  

I. ve II. BÖLGELER; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, her bölge için en 

az 2 (iki) şer adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır (işe başlama tarihinde ikişer adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal 

olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın 

fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren I. Bölge: 90 (doksan) ve II. Bölge: 150 (yüzelli) 

takvim günü. 

III. BÖLGE: Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, Wire-Line sistemli çalışan 

sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama (İşe başlama 

tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 90 (doksan) 

takvim günü. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(KL Blok Kat: 2). 

b) Tarihi ve saati : 18/07/2013 – 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası 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, 

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. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 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. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 



8 Temmuz 2013 – Sayı : 28701 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden 

Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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 150,00.-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5750/1-1 

—— • —— 
2 KALEM VAGON MALZEMESİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/87648 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 – 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 

 2 - İhale konusu işin niteliği, 

      türü ve miktarı : 2 Kalem Vagon Malzemesi (1 Kalem İskelet Borusu 

Komple- 1 Kalem İskelet Borusu) satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 22.07.2013 14.00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

22.07.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5768/1-1 
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2 (İKİ) ADET CNC TORNA VE 1 (BİR) ADET CNC FREZE SATIN ALINACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/87660 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA 

b) Telefon – faks numarası : 0312 296 12 23 – 0312 296 16 93 

c) Web Sayfası : www.mkek.gov.tr 

2 - İhale konusu işin; 

a) Niteliği, türü : Mal Alımı 

b) Miktarı : 3 (üç) adet 

c) Malların teslim edileceği yer : 

c.1) Yabancı istekliler için : Mallar INCOTERMS 2010’a göre (yayın no 715) CIP-

ÇANKIRI olarak teslim edilecektir. 

c.2) Yerli istekliler için : Mallar MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü, 

ÇANKIRI adresinde teslim edilecektir. 

d) Teslim süresi : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren CNC 

Tornaların ve CNC Freze’nin teslimatının 

gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02/10/2013, 10.30 

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres; 

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) : 500-TL (Beşyüz Türk 

Lirası) 

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun 

ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 no.lu odadan 

alınacaktır. 

c)  İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat 

oda no:719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım 

organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda. 

b) Tarih ve saati: 02/10/2013, 10.30 

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

İstekli; 

6.1 Tebligat için adres beyanı ve ayıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresini, 

6.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesini, 

6.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 

6.4 İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına 

dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına dair yazılı beyanını, 

6.5 Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde belirtilen 

proforma fatura), 
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6.6 İdari Şartname’nin ilgili maddelerindeki bilgilere uygun geçici teminatı, 

6.7 Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, 

sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma 

durumunu gösteren beyanını, 

6.8 İmalatçı olması halinde, CNC Tornaların ve CNC Freze’nin imalatçısı olduğunu 

belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik 

olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesi’ni, 

6.9 Yetkili Satıcı olması halinde Yetkili Satıcılık Belgesi’ni, 

6.10 Türkiye’deki Serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması 

durumunda, İmalatçı Belgesi veya Yetkili Satıcılık Belgesi’nin yanı sıra İstekli’nin hangi bölgede 

ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren Serbest Bölge Faaliyet Belgesi’ni, 

6.11 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından 

Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu 

(International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal 

Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini, 

6.12 Yetkili Satıcı olması halinde, Üretici Firma’nın Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne 

sahip olduğuna dair taahhütnameyi, 

6.13 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini, 

6.14 Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/ 

mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.15 Teklif edilen CNC Tornaları ve CNC Freze’yi temin eden müşterilerinin isimleri ve 

adresleri ile birlikte CNC Tornaların ve CNC Freze’nin satın alındığı yılı da içeren referans 

listesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

7 - Bu ihaleye ihale dokümanlarındaki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve Yabancı 

İstekliler katılabilecektir. 

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 

12 - Teklifi uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan 

toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır. 

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır. 

15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Bu ihaledeki kısım sayısı 3 (üç)’tür. İhale 

kısımlarına ilişkin koşullar aşağıda düzenlenmiştir; 

a) CNC Torna  (4 eksen, 500mm) – 1 (bir) adet, 

b) CNC Torna (4 eksen, 1250mm) – 1 (bir) adet, 

c) CNC Freze (5 eksen, 800mm) – 1 (bir) adet. 

İstekliler, kısmi teklif vereceklerse her bir kısım için ayrı ayrı teklif hazırlayacaklardır. 

İstekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Alternatif 

teklif verilmeyecektir. 

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul 

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim 

günüdür. 
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18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

19 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir. 

20 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın geçerlilik süresi en az 180 

(yüz seksen) takvim günü olacaktır. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen 

teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme 

dışı bırakılacaktır. 

21 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24 üncü 

maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

22 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

23 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen 

ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

24 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. 

25 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen 

hükümlere uygun olarak verilecektir. 

İlan olunur. 5779/1-1 

—— • —— 
DEMİNERALİZE SU ÜRETİM TESİSİ KURULMASI İŞİ YAPILACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 

Demineralize Su Üretim Tesisi Kurulması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013 / 86153 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25 48201 Milas/Muğla 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1476) - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1x30 m³/saat kapasiteli Demineralize Su Üretim Tesisi 

kurulması işidir. 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 

c)İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 iş günü 

içerisinde yüklenici kuracağı sistem ile ilgili projesini 

İdaremize sunacak, İdarenin onayına müteakip yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer teslimi 

tarihinden itibaren 150 takvim günü içerisinde işin 

montajını yapıp deneme işletmesine hazır hale 

getirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 

b) Tarihi ve Saat : 30.07.2013    Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 30.07.2013 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale,  4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5729/1-1 
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ÇOCUK KULÜBÜ VE KONUT ALANI İNŞAATI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çanakkale Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIVA pafta, 539 

ada, 303 nolu parselinde kayıtlı 3.452,68 m2 miktarındaki arsanın üzerinde mevcut imar 

durumuna uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın projelendirilmesi, üretilen projeye 

uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak 

"Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" inşaatının yapılması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - ihale 16/07/2013, Salı günü Saat 13:30'da Çanakkale Belediyesi Meclis 

Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 6.405.258,00 TL (Altı milyon dört yüz beş bin, iki 

yüz elli sekiz Türk Lirası,'dır. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3 'ü olan 

192.157,74.-TL (Yüz doksan iki bin yüz elli yedi lira yetmiş dört Türk Lirası) dır. ihale dosya 

bedeli 2.500,00.-TL.(İki bin beş yüz Türk Lirası)'dır. 

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak teslimat ile birlikte 

T.C.Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi'ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden 

alınacak süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale 

günü saat 12.00'den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar 

ihaleye iştirak ettirilmezler. 

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 

Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler. 

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır. 

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI : 

Müllkiyeti Belediyemize ait, Cevatpaşa Mahallesi, 32L-IIIA Pafta, 539 Ada, 303 nolu 

parselde kayıtlı 3.452,68 m2 alana sahip arsanın üzerinde, Şartname ekindeki imar durumuna 

uygun olarak bodrum+zemin + 1.2. 3. 4.5. 6. ve 7.katlar olmak üzere toplam inşaat alanı 

10.645,00 m2 üzerinden teklif verilebilir. Kat adedi ve m2 inşaat alanı en fazla olarak belirtilmiş 

olup daha az katlı ve daha düşük inşaat alanına göre de teklif düzenlenebilir. İstekli aşağıdaki 

şartları kapsayan teklif verebilecektir. 

a)  Mülkiyeti Belediyeye ait parsel üzerinde 1/1000 Uygulama imar Planına uygun olarak 

ihale ile Hmax =24.50m yapılanma koşuluna sahip alanda "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" 

Fonksiyonu ile öncelikle zemin ve 1. katta çocukların kullanımına yönelik fonksiyonlar ile 

"Çocuk Kulübü"nün arka bahçesi ile tefrişi yapılacak, ayrıca yeterli sayıda araç için bodrumda 

otopark alanı düzenlenecek, diğer katlar için ise konut, ofis vb. kullanımların sağlanacağı yapı 

için teklif verilecektir. 

b) Söz konusu parselde Hmax= 24.50 m. yapılanma koşuluna sahip alanda, "Çocuk 

Kulübü ve Konut Alanı", fonksiyonuna sahip olup, bu şartlara uygun yapı yapılacaktır. Bodrum 

kat (katlar) otopark alanı ve binanın ihtiyacına yönelik diğer alanlar (sığınak ,depo, su deposu, 

jenaratör odası vb.), zemin kat, 1 .kat ve arka bahçe Çocuk Kulübü, diğer katlar konut, ofis vb. 

olarak projelendirilebilecektir. 
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c)  Avan Proje: 

Yapılacak olan yapının avan projesi de kullanım fonksiyonları belirtilerek ihaleye esas 

teklif dosyasında bulunacaktır. Binanın yapılanma koşullarındaki imar hatları ve yüksekliği en 

fazla olup bunları geçmemek üzere teklif verilecektir. Kat yüksekliği ve toplam inşaat alanı m2. si 

bu koşulların altında da olabilir. Bu durumda binanın fonksiyonelliği, kullanım özellikleri, estetik 

görünümü ve çevresine uyumu gibi faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

Taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisi bilgileri Çanakkale Belediyesince şartname eki 

olarak verilecektir. Şartname ekinde yer alan taşınmaza ait imar durumunu ve ölçülü krokisine 

uygun olarak avan projeleri çizdireceklerdir. Avan proje 1/100 ölçekli olacaktır. Avan proje 

içeriğinde, kat planları, en az iki yönden görünüş ve kesitler, vaziyet planı (otopark düzenlemesi, 

varsa yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.)binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, 

Çocuk Kulübüne ilişkin bahçesi ile birlikte çizim önerisi, otoparkın düzenlenmesi ve araç sayısı, 

inşaatta kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, hangi 

dairelerin belediyeye verileceğine ilişkin kroki ve açıklama bulunacaktır. Hazırlanan avan proje 

teklif mektubu ile belirlenen tarihte işverene teslim edilecektir. 

d) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı" 

Projelerinin (Avan proje+uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif 

verilecektir. 

e)  Öncelikli olarak, Çocuk Kulübünün Kesin Avan projeleri hazırlanacak ve belediyenin 

onayına sunulacak, Uygulama Projeleri onaylanan kesin avan projelere uygun olarak hazırlanarak 

maksimum 4 (dört) ay içinde, Belediye onayına sunulacaktır. 

f) Çocuk Kulübü zemin kat, 1 .kat olmak üzere min 2.500 m2 toplam kapalı alanda ve 

arka bahçede projelendirilecektir. Çocuk Kulübünde ; 0-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik, en 

çok 20 kişilik sınıflarda hizmet verilecek şekilde projelendirme yapılacaktır. Çocuk Kulübü 

projesindeki alanlar "Kamu, Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında 

Yönetmelik" doğrultusunda, bu yönetmeliğin projelendirme ile ilgili hükümleri çerçevesinde, 

3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre projelendirilecektir. 

g) Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye'ye ait 

alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır. 

h) "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı”nın projesi, bodrumda (bodrumlarında) yapının tüm 

kullanım alanlarına hizmet edecek yeterli sayıda araç kapasiteli otopark alanı, asansörlü ve 

kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. 

Standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım esnasında da belirlenmiş standartlara göre 

uygulama yapılacaktır. 

i) İstekli ihale konusu işler için üretilen projelerin gerektirdiği kadar araç için imar 

Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis 

ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır. 

Öncelikle Otopark alanının zemin altında projelendirilmesi yönünde teklif verilecektir. 

j) Çocuk Kulübü ve Konut Alanı"nın, ihale onayı tarihinden itibaren kesin avan projelere 

uygun olarak maksimum 4 (dört) ay içinde yapı ruhsatına esas uygulama projeleri (Jeoteknik etüt 

raporu. zemin iyileştirme projesi, mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, makine, peyzaj, 

çevre düzenleme vb) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine görebilirler 

hazırlanarak, Belediyeden ruhsatı alacaktır. Belediyece ruhsat işlemlerine ilişkin İmar Kanunu ve 

Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre işlem yapılacaktır. 
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k) Uygulama Projeleri: 

1) Sondajlı zemin etüt raporu, 

2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi, 

3) Mimari proje: Vaziyet planı en az iki adet kesit yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta 

detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer 

detaylar-, çatı planları, otopark yerleşimi, 

4) Statik proje :Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit,detay,rapor ve hesaplar 

5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, 

asansör projeleri ve hesapları  

6) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, 

kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal 

listelerini,  

7) Binanın çevresi ile siluet ve üç boyutlu görünüşünü  

8) 1/200 ölçekli peyzaj projesi, 

9) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır. 

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 

mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak 

yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır. 

I) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır. 

m) istekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır. 

n) İhale konusu "Çocuk Kulübü ve Konut Alanı”nın inşaatın bitim tarihi yer tesliminden 

itibaren maksimum 18 (Onsekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir,  

o) İhale konusu inşaatının öncelikle "Çocuk Kulübü" olan kısım yapılacaktır,  

p) İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı 

tarihtir. 

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER : 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgahı olması, 

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi. 

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri  

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2013 yılı için tasdikli) 

e.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

e.2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

e.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (e.2) deki esaslara temin edecekleri belge, 

f) İmza sirküleri verilmesi. 

f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
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f.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

h) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 2.500,00 TL (iki bin beş yüz Türk Lirası) 

ihale dosya bedeli vermesi.  

i)isteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne en 

geç 16/07/2013 Salı günü, saat 12.00'ye kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 

12.00'den sonra teklif mektupları kabul edilmez. 

j) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge  

k) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge  

l) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

m) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

İlan olunur. 5070/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 24,00 TL. ile en çok 78.351,70 TL. arasında değişen; 

15/07/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,50 TL. en çok 

7.835,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay, Ham Zeytinyağı ve Ham Zeytinyağı 

Posası cinsi 63 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı  Salonunda 

16/07/2013 tarihinde saat : 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet 

adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5802/1-1 
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ORMAN İZİN-İRTİFAK (ORMAN GÜZERGÂHI KAMULAŞTIRMA PLANI) 

DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Orman İzin-İrtifak (Orman Güzergâhı Kamulaştırma Planı) Dosyalarının Hazırlanması işi 

TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/88605 

1 - İdarenin 

a) Adresi : B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık 

Karşısı Fevzi Çakmak PK: 18 27001 Ş.Kamil/ 

GAZİANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi(varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı 
 

S. 

No 
Hattın Adı 

Bağlı Bulunduğu 

Orman Bölge 

Müdürlüğü 

Orman 

Uzunluğu 

(Metre ) 

1 154 kV (Atatürk HES - Şanlıurfa ÇİM) Brş.- DSİ 

Pompaj 1-2-3- 4 EİH 

ŞANLIURFA 800 

2 154 kV Adıyaman ÇİM - PS 5 EİH GAZİANTEP 1.214 

3 154 kV (Adıyaman ÇİM - PS 5) Brş - PS4/B EİH GAZİANTEP 3.600 

4 154 kV Birecik TM - Birecik HES EİH GAZİANTEP 1.550 

5 154 kV Gaziantep I TM - Kahramanmaraş TM EİH GAZİANTEP 5.500 

6 154 kV Osmaniye TM - Gaziantep I TM EİH GAZİANTEP 25.550 

7 154 kV (Osmaniye TM - Gaziantep I TM EİH) Brş 

- Gaziantep II TM EİH 

GAZİANTEP 150 

8 154 kV Gaziantep I TM - Birecik TM EİH GAZİANTEP 2.000 

9 154 kV Gaziantep-I TM - PS 5 TM EİH GAZİANTEP 12.900 

10 154 kV Gaziantep IV TM - Kilis TM EİH GAZİANTEP 1.572 

11 380 kV Atatürk HES - Birecik HES EİH GAZİANTEP 1.500 

12 380 kV Birecik HES - Gaziantep II TM EİH GAZİANTEP 3.400 

13 380 kV Birecik HES - Suriye EİH GAZİANTEP 550 

14 154 kV Elbistan A TES- Darende TM EİH K.MARAŞ 1.000 

15 154 kV Elbistan A TES- Pınarbaşı TM EİH K.MARAŞ 8.000 

16 154 kV (Kahramanmaraş TM - Elbistan A TES) 

Brş - Göksun TM EİH 

K.MARAŞ 1.500 

17 154 kV (Kahramanmaraş TM - Elbistan A TES) 

Brş - Menzelet EİH 

K.MARAŞ 3.500 
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S. 

No 
Hattın Adı 

Bağlı Bulunduğu 

Orman Bölge 

Müdürlüğü 

Orman 

Uzunluğu 

(Metre ) 

18 154 kV Elbistan A TES - Gölbaşı TM EİH K.MARAŞ 5.000 

19 154 kV Sır HES - Andırın TM EİH K.MARAŞ 19.700 

20 154 kV Gölbaşı TM -Narlı TM EİH K.MARAŞ 4.000 

21 380 kV Elbistan B (Çobanbeyli) - Andırın TM - 

Osmaniye TM EİH 

K.MARAŞ 40.000 

22 380 kV Atatürk HES - Elbistan B (Çobanbeyli) TM 

EİH 

K.MARAŞ 15.000 

23 380 kV Kahramanmaraş 380 TM - Gaziantep II 

TM EİH 

K.MARAŞ 8.000 

 

b) Yapılacağı yer : Gaziantep ve İlçeleri, Kahramanmaraş ve İlçeleri, 

Şanlıurfa ve İlçeleri 

c) İşin süresi : 90 (Doksan) takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 17/07/2013 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi, 

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 

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 

b) 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, 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 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) İdari 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, 
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e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

h) Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. 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. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 

10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya 

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması 

zorunludur. 

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden 

idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 

tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

4.3.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun 

gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini 

sunması yeterlidir. Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir. 
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c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, gerekir. 

Sunulan bilânçolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

Yukarıda belirtilen 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. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, 

yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması 

zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 

belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.3.3.a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, 

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 

satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı suretleri sunulur. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, taahhüt altında devam eden mal 

satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 

edilen bedelin % 12'sinden 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 sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi 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. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 
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İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

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

kriterler: 

4.4.1 İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen tutarın % 25 oranından 

az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler. 

4.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılmış olan Şeritvari 

Kamulaştırma Haritası Hazırlanması veya Etüt Plan ve Proje İşleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

satın alınabilir. “Doküman satış bedelinin önceden İdarenin T. Vakıflar Bankası Gaziantep 

Şubesindeki TR4000 1500 15800 728 599 8052 nolu hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 

alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedeli olan 110,00 TL’nin 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. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri 

Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim 

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

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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 60(Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

13.1. Bu ihalede Gaziantep ve Şanlıurfa İllerindeki E.İ.Hatları bir kısım, K.Maraş İlindeki 

E.İ. Hatları ise bir kısım olarak kabul edilecek olup, bu iki kısma ayrı ayrı teklif verilebilinecektir. 

 5814/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu 

olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların Kadir Has Üniversitesi 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has 

Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan 

başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en 

son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler: 

1. Dilekçe, (Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca 

araştırma eseri olarak gösterirler) 

2. Özgeçmiş,  

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-

kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 

tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki 

diğer faaliyetlerin listesi  

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin  fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan 
Adet Özel Koşullar 

İktisadi İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi  

İşletme Profesör 1 

Doktorasının İşletme bilim dalında ve Finans  

alanında olması. 

Uzmanlık alanının ve yayınlarının “finans” 

“birleşme ve satın almalar” “finansal 

kurumlar ve piyasalar”   ve “uluslararası 

finans” konularında olması. 
 

Başvuru adresi 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083 - Cibali/İSTANBUL 5807/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER

— Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


