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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/5129
27/6/2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan Dünya Sağlık Örgütü 63 üncü Avrupa Bölge

Komitesi Toplantısının Türkiye’de düzenlenmesine ilişkin ekli Türkiye Hükümeti ve Dünya
Sağlık Örgütü Arasında Anlaşma’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve
619586 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci mad-
delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                    B. ARINÇ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                    Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5131
Ekli “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl-

ması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
12/7/2013 tarihli ve 11406 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu mad-
desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                    B. ARINÇ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                          S. KILIÇ                                  A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                    Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve

istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve ve-

rimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bu-

lunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye ka-

zandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı ola-

cak projelerinin Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı çerçevesinde desteklenmesini ve bu

desteklere ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü madde-

sinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun

86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,

c) Hibe desteği: Bakanlığın görev alanına giren kooperatiflere bu Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde geri ödeme olmaksızın verilen nakdi katkıyı,

ç) Hibeye esas proje tutarı: Hibe sözleşmesine konu edilen projenin her türlü vergi ve

sigorta giderleri, asgari geçim indirimi ve harçlar hariç toplam tutarını,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahibi kooperatif ile İl Müdürü arasında imzalanan ve hibe

desteğinden yararlanma esasları ve yükümlülükleri ile tarafların yetki ve sorumluluklarını dü-

zenleyen sözleşmeyi,

e) Hizmet alımları: 9 uncu maddede belirtilen hizmet alımlarını,
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f) İl Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,

g) İl Müdürü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürünü,

ğ) İl proje komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; İl Mü-

dürü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, İldeki

Kalkınma Ajansı temsilcisi, Sanayi ve Ticaret Odası veya Ticaret Odası temsilcisinin katıldığı

en az 5 (beş) kişiden oluşan ve bu Yönetmelik kapsamında hibe başvurularının değerlendir-

mesini yapan komisyonu,

h) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde Programın rehberliğinden, projelerin uygulan-

masından ve izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri İl Müdürlüğü adına yürüten

İl Müdürlüğü personeli ile gerektiğinde vali tarafından görevlendirilecek diğer kamu kurumları

personelinden oluşan en az üç kişilik birimi,

ı) İzleme raporu: Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ile ilgili İl proje yürütme

birimince hazırlanan raporu,

i) Kılavuz: Programın uygulanması ve Program kapsamında değerlendirilecek proje

konularının, başvuru şartlarının, değerlendirme, uygulama ve denetleme esaslarının belirlendiği

bu Yönetmelik doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunu,

j) Kooperatif: Kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlıkça yürü-

tülen kooperatifleri ve bunların üst kuruluşlarını,

k) Mal alımları: 9 uncu maddede belirtilen mal alımlarını,

l) Malî bilanço: Bir kooperatifin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlık-

ların sağlandığı kaynakları gösteren malî tabloyu,

m) Merkez proje komisyonu: İl proje komisyonu tarafından yapılan inceleme ve de-

ğerlendirme sonucunda uygun görülen proje başvurularını inceleyip karara bağlayan, Koope-

ratifçilik Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Kooperatifçilik

Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve iki Daire Başkanından oluşan beş kişilik ko-

misyonu, 

n) Nitelikli personel: 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve/veya (b) bentlerine göre

hibe desteği verilecek kooperatiflerin projelerine ilişkin olarak istihdam edecekleri en az lisans

düzeyinde mezuniyet belgesi bulunan ve Kılavuzda belirtilen nitelik ve koşulları haiz perso-

neli,

o) Ödeme icmal tablosu: Hibe sözleşmesi imzalayarak projesini tamamlayan koopera-

tiflerce talep edilen hibe desteği tutarını gösteren ve İl Müdürlüğünce düzenlenen tabloyu,

ö) Program: Bakanlık tarafından hazırlanan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programını,
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p) Proje: Kooperatiflerin Program kapsamında hibe desteğinden yararlanmak için ha-

zırladıkları üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerini,

r) Proje başvuru formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen kooperatiflerce başvuru

amacıyla doldurulan ve Kılavuz ekinde yer alan formu,

s) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen kooperatif tarafından ya-

pılacak satın alımlara mal ve hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Program Uygulama Birimleri

Genel müdürlüğün görevleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmaları Bakanlık adına Ge-

nel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu çalışmaların kontrolüne, idari, malî, teknik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir

şekilde yürütülmesine destek vermek.

b) Program ile ilgili yıllık yatırım programını ve bütçe teklifi hazırlıklarını, bu teklifin

ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Programın yürütülmesine ilişkin eğitim programlarını hazırlamak ve bunların uygu-

lanmasına destek sağlamak.

İl müdürlüğünün görevleri

MADDE 6 – (1) İl Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Program kapsamında bu Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen sorumlulukların idari,

malî, teknik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Program kapsa-

mında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, izlenmesini, sekretaryasını ve ko-

ordinasyonunu sağlamak.

b) İmzalanan hibe sözleşmesi doğrultusunda hibe desteği ödemesini yapmak ve izle-

mek.

İl proje komisyonu ve il proje yürütme biriminin görevi

MADDE 7 – (1) İl Proje Komisyonu, Program kapsamında yapılan hibe desteği baş-

vurularını, Kılavuzdaki kriterlere göre değerlendirir ve İl Proje Değerlendirme Raporu şeklinde

Genel Müdürlüğe gönderir.

(2) İl Proje Yürütme Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İl düzeyinde Programın rehberliği ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
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b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuran kooperatifleri Program hak-

kında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirmek.

c) Bu Yönetmelik, Kılavuz ve ilgili genelgeler doğrultusunda projelerin uygulanmasını

incelemek ve değerlendirmek.

Merkez proje komisyonunun görevi

MADDE 8 – (1) Merkez Proje Komisyonu, İl Proje Komisyonunun yaptığı değerlen-

dirme sonucunda uygun görülen projeleri, Kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde inceler ve

bütçe imkânları ile sınırlı olmak üzere, bu projelerin desteklenmesi konusundaki nihai kararı

verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Kapsamı ve Tutarı

Desteklenecek projelerin konuları

MADDE 9 – (1) Program kapsamında desteklenecek kooperatiflerin üretim ve istih-

dama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak;

a) Kooperatiflerin faaliyet konularına göre makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alım-

larına,

b) Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı

ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya

niteliğindeki yatırım malı alımlarına,

c) Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar

katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,

ç) (a) ve/veya (b) bentlerine göre hibe desteği verilecek kooperatiflerin projelerine iliş-

kin nitelikli personel istihdamlarına,

d) Kooperatiflerin faaliyet konularına yönelik Kılavuzda belirlenecek diğer mal ve hiz-

met alımlarına,

destek verilir.

(2) Kooperatiflerin ihtiyaçları ve faaliyet konuları gözetilerek Program kapsamında

hibe desteği verilecek proje konularına ilişkin esaslara Kılavuzda yer verilir.

Kooperatiflerin projelerine verilecek hibe desteği tutarı

MADDE 10 – (1) Kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje

tutarı azami sınırı;

a) Kooperatiflerin mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını,

b) Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını,

c) Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30.000 TL’yi, iki personel için

toplam 60.000 TL’yi,

geçemez.
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(2) Kooperatiflerin desteklenmesine karar verilen mal ve hizmet alımlarında hibeye

esas proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si ve kal-

kınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu

kooperatiflerde ise % 75’i Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir. Hibeye esas proje tutarının

kalan kısmı proje yürütücüsü kooperatifçe karşılanır.

(3) Nitelikli personel istihdamının hibeye esas proje tutarının azami sınırının % 100’üne

kadar olan kısmı Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir. Nitelikli personel istihdam desteğinin

azami süresi bir yıldır. Nitelikli personel istihdam desteği Merkez Proje Komisyonu kararı ile

kooperatifin yeni istihdam edeceği en fazla iki personel için verilir. Hibe desteği ödemesi, ni-

telikli personel istihdamının gerçekleştiği bir yılın sonunda kooperatifin hesabına aktarılır.

(4) Kooperatifin sunduğu proje bedeli, hibeye esas proje tutarının azami sınırının altında

ise, kooperatifin sunduğu proje bedeli hibeye esas proje tutarının azami sınırı olarak kabul

edilir ve verilebilecek hibe desteği tutarı, kooperatifin sunduğu proje bedeline Merkez Proje

Komisyonunca kararlaştırılan hibe destek oranı uygulanarak bulunur.

(5) Kooperatifin sunduğu proje bedelinin, hibeye esas proje tutarının azami sınırı ile

aynı olması veya üstünde olması durumunda verilebilecek hibe desteği tutarı, hibeye esas proje

tutarının azami sınırına Merkez Proje Komisyonunca kararlaştırılan hibe destek oranı uygula-

narak bulunur.

(6) Kooperatifin sunduğu proje bedelinin, hibeye esas proje tutarı azami sınırını aşması

durumunda, aşan tutar ve hibeye esas proje tutarının hibe olarak karşılanmayan kısmı koope-

ratifçe karşılanır.

(7) Hibeye esas proje tutarları hesaplanmasında; her türlü vergi ve sigorta giderleri, as-

gari geçim indirimi ve harçlar dahil değildir.

Hibeye esas proje tutarlarının yeniden belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Hibeye esas proje tutarlarının azami sınırı ve oranı gerektiğinde Mer-

kez Proje Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile yeniden belirlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Giderleri

Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hibe desteği verilecek proje giderleri-

nin;

a) Kooperatif ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,

b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan başvuru formunda belirtilmiş olması,
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c) 10 uncu maddede belirtilen oran ve sınırların içinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesinde öngörülen süre içerisinde gerçekleşmesi,

d) Hibe desteği kapsamındaki giderlerin Kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak ger-

çekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması,

e) Kooperatifin amaç ve faaliyet konularına ve Kılavuzda belirtilen mal ve hizmet türleri

ile nitelikli personel istihdamı nitelik ve koşullarına uygun olması,

gerekir.

(2) Hibe desteği başvurularında belirtilecek projenin yaklaşık toplam maliyeti piyasa

fiyat araştırmasına dayandırılarak ayrıntılı olarak belirtilir ve başvuru sonrasında artırılamaz.

(3) Hibe desteği başvurusu kapsamında satın alınması planlanan mal ve hizmet ile ilgili

teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek proje başvuru formu ekinde sunulur.

(4) Başvuru sahibi kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, kooperatifte çalışan

kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hı-

sımları ve kamu çalışanları yüklenici olamaz.

(5) Başvuru sahibi kooperatif tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönü-

şümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, emekliler, yabancı uyruklular, kooperatif yö-

netim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bu Yönetmelik kapsamında nitelikli personel olarak

istihdam edilemez. Nitelikli personel istihdamının hibeye esas proje tutarının hesaplanmasında,

asgari geçim indirimi, her türlü vergi ve sigorta giderleri hariç nitelikli personele ödenen net

ücret dikkate alınır.

(6) Kooperatifler, 9 uncu maddede belirtilen her bir proje konusu için ayrı bir proje

başvuru formu doldurur. Sunulan proje başvuruları arasında kaynak aktarımı yapılamaz.

Program kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 13 – (1) Hibe desteği kapsamında karşılanamayacak giderler aşağıda belir-

tilmiştir:

a) Her türlü borç ödemeleri.

b) Faiz giderleri.

c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler.

ç) Sergi ve fuar desteklerine ilişkin kira giderleri hariç diğer kira giderleri.

d) Kur farkı giderleri.

e) Ayrı faturalanmış nakliye ve montaj giderleri.

f) Bankacılık giderleri.

g) Her türlü vergi ve sigorta giderleri ve bunlara ilişkin ceza giderleri.
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ğ) Makine ve ekipman hariç ikinci el mal alım giderleri.

h) Proje yönetimi ve danışmanlık giderleri.

ı) Arazi, arsa ve bina alım giderleri.

i) Her türlü bina yapım ve onarım giderleri.

j) Her türlü hammadde ve yarı mamul alım giderleri.

k) Muhasebe ve avukatlık giderleri.

l) Taşıt alım giderleri.

m) Bina yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri.

n) Asgari geçim indirimi.

(2) Program kapsamında hibe sözleşmesi imzalanmadan önce projelerle ilgili yapılan

giderler karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez. 

(3) Bu Yönetmelik, Kılavuz ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun

olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen her türlü gider, hibeye esas gider kapsamında

olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

(4) Hibe sözleşmesi sonrasında mal ve hizmet alım tutarlarında oluşacak artışlar, Ba-

kanlıkça verilecek hibe tutarını değiştirmeksizin kooperatifçe karşılanır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelere, hibe sözleşmesinde belirtilen

amacın dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme ve Sözleşme

Başvurularda aranacak şartlar 

MADDE 14 – (1) Başvurularda; başvuru sahibi kooperatiflerin ilgili mevzuattan kay-

naklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri, ortak sayıları, aynı proje konusunda başka bir

kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ve projelerinin üretim ve istihdama katkısının bu-

lunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması, kooperatifin faaliyet konularına

uygunluğu ve Kılavuzda belirtilecek diğer aranır.

Proje başvuru dönemleri

MADDE 15 – (1) Program kapsamında proje başvuru dönemleri, sergi ve fuar destek-

leri hariç bir yıl içinde en fazla üç dönem olmak üzere Bakanlıkça duyurulur. Bakanlık gerek-

tiğinde Programın uygulanacağı illeri de belirleyebilir.

(2) Hibe desteği ödemeleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile tefrik edilen öde-

neklerle sınırlı olmak üzere ve vize edilen ayrıntılı harcama programına uygun olarak yapılır.
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Proje başvurusu 

MADDE 16 – (1) Kooperatifler hibe almak amacıyla Kılavuzda belirtilen şekilde proje

başvuru formlarını doldurur ve kooperatif merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne teslim eder.

(2) Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmayan ve kooperatiflerin imzaya

yetkili yönetim kurulu üyelerince imzalanmayan başvurular kabul edilmez.

(3) Program kapsamında hibe desteği alan kooperatifler aynı proje konusunda beş yıl

içerisinde tekrar hibe desteği başvurusunda bulunamaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında; hibe desteği talep eden kooperatifler, başvurdukları

proje konusunda diğer kamusal desteklerden yararlanmamış olduklarına ilişkin taahhütte bu-

lunurlar.

Proje başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Kılavuzda belirtilen puanlama cetveline tabi tutulan projeler, İl Proje

Yürütme Biriminin teklifi, İl Proje Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez Proje Ko-

misyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Proje başvuruları bu Yönetmelik, Kılavuz ve ilgili mevzuat hükümlerine göre de-

ğerlendirilir. Eksik ve hatalı belge içeren başvurular, eksikliklerin ve hataların giderilmesi ama-

cıyla Kılavuzda belirtilen esaslara göre İl Müdürlüğünce kooperatiflere iade edilir.

(3) Bütçe imkânları nedeniyle desteklenmesine ilişkin karar alınamayan projeler hariç

olmak üzere, Merkez Proje Komisyonunca kabul edilmeyen projeler tekrar değerlendirmeye

alınmaz.

Kesin karar

MADDE 18 – (1) Merkez Proje Komisyonu tarafından verilen kararlar kesindir. Hibe

desteği verilmesi kabul edilen projeler, Bakanlığın kurumsal internet adresinden duyurulur.

Kooperatiflerce projeye ait diğer işlemlerin tamamlanması

MADDE 19 – (1) Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce ilgili mevzuat gereğince alın-

ması gereken izin, ruhsat ve onay gibi işlemlerin tamamlanması zorunludur.

Hibe sözleşmesi

MADDE 20 – (1) Hibe sözleşmesinin formatı ve içeriği Kılavuzla belirlenir.

(2) Hibe sözleşmesi, İl Müdürü ile hibe başvurusunda bulunan kooperatifin imzaya yet-

kili yönetim kurulu üyeleri arasında akdedilir.

(3) Kooperatiflerin projelerine hibe desteği verilmesine yönelik olarak Merkez Proje

Komisyonunun kararı alınmadan ya da 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d)

bentlerinde yer alan hususların tespit edilmesi halinde İl Müdürlüğünce hibe sözleşmesi akde-

dilmez.

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                            30 Temmuz 2013 – Sayı : 28723

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 74



(4) Kooperatifin hibe desteği talep ettiği proje konusunda diğer kamusal desteklerden

yararlandığının tespiti halinde hibe sözleşmesi akdedilmez.

(5) Merkez Proje Komisyonu tarafından kabul edilen projelerin duyurulmasını takip

eden yirmi gün içerisinde İl Müdürü ile hibe sözleşmesini imzalamayan veya hibe sözleşmesi

eki dokümanlarını tamamlamayan kooperatiflerle hibe sözleşmesi yapılamaz. Ancak zorunluluk

hallerinde kooperatiflerin gerekçeli talebi üzerine bir defaya mahsus İl Müdürlüğünce otuz

güne kadar ek süre verilebilir. 28 inci maddedeki mücbir sebeplerin bulunması durumunda Ba-

kanlığın görüşünü alarak otuz günden daha uzun ek süre verilebilir.

(6) Kooperatifler tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri bu Yönetmelik, Kılavuz

ve ilgili mevzuata uygun bulunması durumunda hibe sözleşmesi imzalanır. 

(7) Kooperatiflerin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesini imza-

laması ön koşuldur. Taraflarca hibe sözleşmesinin her bir sayfası imza altına alınır.

(8) İl Müdürlüğünün kooperatifle imzalayacağı hibe sözleşmesinde belirtilecek hibe

desteği tutarı, Merkez Proje Komisyonunca verilmesi kararlaştırılan hibe desteği tutarını, aşa-

maz.

(9) Hibe sözleşmesi, İl Müdürü ve proje sahibi kooperatif arasında üç nüsha olarak ak-

dedilir. İmzalanan hibe sözleşmesinin bir nüshası ve ekleri İl Müdürlüğünde, bir nüshası ve

ekleri proje sahibi kooperatifte bir nüshası ve ekleri ise, uygulamada karşılaşılan sorunların gi-

derilmesinde yardımcı olmak üzere Bakanlıkta muhafaza edilir.

(10) Hibe sözleşmelerinde hüküm bulunmadığı takdirde bu Yönetmelik, Kılavuz ve il-

gili mevzuat hükümleri uygulanır. 

(11) Hibe sözleşmeleri devredilemez.

Hibe desteğinin nihai tutarı

MADDE 21 – (1) Hibe desteğinin azami tutarı hibe sözleşmesinde gösterilir ve önerilen

proje bedeline dayanır. Hibe desteğinin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında

ortaya çıkar. Hibe sözleşmesinde yer alan hibenin azami tutarı aşılmasa dahi bu Yönetmelikte

Program kaynaklarından karşılanmayacağı belirtilen giderlerle ilgili kooperatiflere ödeme ya-

pılmaz.

(2) Hibe desteğinin azami tutarı 10 uncu maddede belirtilen tutar ve oranları aşamaz.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MADDE 22 – (1) Proje sahibi kooperatif, hibe sözleşmesi koşullarına uymadığı tak-

dirde, İl Müdürlüğünün hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Feshedilen hibe sözleşmeleri

İl Müdürlüğünce Bakanlığa ve kooperatife yedi gün içinde bildirilir.
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(2) Kooperatifler; hibe sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, feshin tebliğinden iti-

baren onbeş gün içinde hibe kaynaklarından kendisine yapılmış olan ödemelerin tamamını ida-

reye ödemek zorundadır. Hibe tutarı, ödemenin süresi içinde yapılmaması halinde kooperatif

hesabına aktarıldığı tarihten itibaren işleyen kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre ilgili

kooperatiften tahsil edilir.

Hibe sözleşmesinin feshi

MADDE 23 – (1) İl Müdürlüğü, aşağıda belirtilen fiil veya durumlarda herhangi bir

şekilde tazminat ödemeksizin hibe sözleşmesini fesheder.

a) Kooperatifin; bu Yönetmelik, Kılavuz, ilgili mevzuat ve hibe sözleşmesi hükümleri

çerçevesinde yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi. 

b) Kooperatifin tasfiye halinde olması veya iflas etmesi, işlerinin mahkemelerce idare

ediliyor olması, alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiş olması, iş veya faaliyetlerini as-

kıya almış olması, bunlarla ilgili bir dava veya takip konusu olması.

c) Kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve Program kapsamında istihdam

edilecek personelin; 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan malvarlığına

karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu barışına karşı

suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, bilişim alanında

suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine işleyişine karşı suçlar, devletin egemenlik alametlerine

ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlarla ilgili ya da 12/4/1991 tarihli

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 4 üncü maddesi gereğince fail, azmettiren ve yar-

dım eden sıfatıyla kesinleşmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin adli sicil kaydının bulunması.

ç) Kooperatifin amacı dışında faaliyet göstermesi.

d) Kooperatifin, hibe sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlış veya

eksik beyanlarda bulunması ya da sahte ve içeriği itibariyle gerçeği yansıtmayan belgeler sun-

ması.

ALTINCI BÖLÜM

Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler

Proje uygulamalarının izlenmesi

MADDE 24 – (1) Kooperatifler hibe sözleşmesinin akdinden sonra, kabul edilen pro-

jelerini hibe sözleşmesi hükümlerine göre uygulamaya başlar.

(2) Kooperatifler, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait kayıtları düzenli olarak

tutmak ve on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, İl Müdürlüğünce yapılır ve sonuçları

Bakanlığa bildirilir.
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Satın alma usul ve esasları

MADDE 25 – (1) Kooperatifler, proje uygulamasında mal ve hizmet satın alma işlem-

lerinde ve nitelikli personel istihdamlarında Kılavuzda düzenlenen kurallara uygun hareket

ederler. 

(2) Kooperatiflerin hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yapa-

cakları alımlara ilişkin satın alma belgelerinin teslimi ve bu konuda Bakanlığın yapacağı ince-

lemelerin usulü Kılavuzda düzenlenir. 

(3) Hibe desteği verilecek nitelikli personel istihdamı hariç tüm hizmet ve mal alımları

kooperatiflerin yüklenicilerle yapacağı sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilir.

Proje harcamalarının kontrolü

MADDE 26 – (1) Kooperatif, projesini hibe sözleşmesinde belirlenen sürede tamam-

ladıktan sonra ödeme talep formunu ve ekinde mal ve hizmet alımları için faturayı, nitelikli

personel istihdamında ücret tahakkuk bordrosunu, malın teslim alındığına ilişkin teslim tuta-

nağını veya irsaliyeli faturayı ve Kılavuzda belirtilen diğer belgeleri Kılavuzda belirtilen esaslar

çerçevesinde İl Müdürlüğüne teslim eder.

(2) Ödeme ile ilgili asıllarına uygunluğu onaylanmış eklerin bir sureti İl Müdürlüğünce

muhafaza edilir. Bakanlık gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri incelenmek üzere

ister. 

(3) İl Müdürlüğüne teslim edilen ödeme talep formu ve ekindeki ödeme belgeleri proje

amaçlarına, hibe sözleşmesi hükümlerine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından onbeş gün

içerisinde kontrol edilir ve Kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde izleme raporu düzenlenir.

Ödemeler

MADDE 27 – (1) İl Müdürlüğünce kooperatiflerden gelen ödeme taleplerinden uygun

bulunanlar ödeme icmal tablosuna aktarılır. Ödeme icmal tablosu ve eki fatura ve/veya ücret

tahakkuk bordrosu ile izleme raporu Bakanlığa gönderilir. 

(2) Kooperatiflerin gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alım tutarlarının hibeye esas proje

tutarı azami sınırının altında olması durumunda; hibeye esas proje tutarı olarak gerçekleşen

mal ve hizmet alım tutarları esas alınır ve bu tutarlara Merkez Proje Komisyonunca belirlenen

oranlar uygulanarak yeniden belirlenen hibe desteği tutarı ödenir.

(3) Kooperatiflerin gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alım tutarlarının hibeye esas proje

tutarının azami sınırına eşit olması veya üstünde olması durumunda, hibeye esas proje tutarla-

rına Merkez Proje Komisyonunun belirlediği oranlar uygulanarak yeniden belirlenen hibe des-

teği tutarı ödenir.
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(4) Kooperatiflerin mal ve hizmet alım tutarlarının hibe sözleşmesinde belirtilen koo-

peratifin sunduğu proje tutarlarının üzerinde gerçekleşmesi durumunda, aşan tutarlar koope-

ratifçe karşılanır.

(5) Genel Müdürlük ödeme icmal tablosu ve eki belgeleri hibe sözleşmesi ile karşılaş-

tırarak talep edilen hibe destek tutarını ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle İl Mü-

dürlüğüne gönderir.

(6) Hibe desteği ödemeleri İl Müdürlüğünce kooperatiflere yapılır.

(7) İl Müdürlüğü kooperatife yapacağı hibe desteği ödemesini, ödeme emri belgesi ve

ekleri olan harcama talimatı, proje başvuru formu, ödeme icmal tablosu, fatura ve/veya ücret

tahakkuk bordrosu, merkez proje komisyon kararı, hibe sözleşmesi ve Kılavuzla belirlenen di-

ğer belgeler ile gerçekleştirir.

(8) Kooperatifin ve yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu ve vadesi geçmiş

vergi borcu bulunması durumunda, bu borçların ödemesi yapılana kadar hibe desteği kapsa-

mında ödeme yapılmaz.

(9) Program kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır.

(10) Proje kapsamında yüklenicilere yapılacak ödemeler kooperatifler aracılığıyla ya-

pılır.

(11) Kooperatiflere yapılacak ödemelere ilişkin belgelerin onaylı birer sureti İl Müdür-

lüğünce muhafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler

MADDE 28 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulanmasını

zorlaştıracak veya geciktirecek bir mücbir sebep (doğal afetler, genel salgın hastalıklar, kısmı

veya genel seferberlik ilanı gibi) söz konusu ise hibe sözleşmesi İl Müdürlüğü tarafından proje

uygulamasının herhangi bir safhasında Bakanlığın görüşü alınarak mevzuata uygun olarak de-

ğiştirilebilir veya durdurulabilir. 

Proje ile alınan malların mülkiyeti

MADDE 29 – (1) Kooperatif, projenin tamamlanmasından itibaren beş yıl içinde hibe

sözleşmesi kapsamında satın aldığı malların mülkiyetini devredemez ve amacını değiştiremez. 

(2) Hibe sözleşmesi kapsamında alınan malların mülkiyetinin ve amacının alım tari-

hinden sonraki beş yıl içerisinde değiştirilmesi durumunda, hibe kaynaklarından ödenmiş olan

tutarın tamamı 22 nci madde çerçevesinde geri alınır.
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Uygulama sorumluluğu

MADDE 30 – (1) Harcamaların kooperatif projesi amaçlarına uygun olarak yapılma-

sından, uygulamaların bu Yönetmelik, hibe sözleşmesi ile Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara

göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından

kooperatifler sorumludur.

(2) Kooperatiflerce gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapıldığının

hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre izlenmesi, hibe sözleşmesi kapsamında alı-

nan malların mülkiyetinin ve amacının alım tarihinden sonraki beş yıl içerisinde değiştirilip

değiştirilmediğinin takibi, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolü,

onaylanması ve birer suretinin muhafazasına ait sorumluluklar İl Müdürlüklerine aittir.

Denetim 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar 10/12/2003 tarihli

ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 32 – (1) 22, 23 ve 29 uncu maddelerde belirtilen haller ile kooperatiflerin bu

Yönetmelik kapsamında hibe desteği aldıkları proje konusunda diğer kamusal desteklerden

yararlandıklarının tespiti ve haksız ödendiği tespit edilen diğer hallerde, hibe desteği ödemeleri

geri alınır. Bu hallerde kooperatifler; geri ödeme talebinin tebliğinden itibaren onbeş gün içinde

hibe kaynaklarından kendisine yapılmış olan ödemelerin tamamını Bakanlığa ödemek zorun-

dadır. Ödemenin süresi içinde yapılmaması halinde hibe tutarının kooperatifin hesabına akta-

rıldığı tarihten itibaren işleyen kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre kooperatiften

tahsil edilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen

gerçek ve/veya tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. 

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen hibe desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzen-

lenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen kooperatifler ile

destekleme ödemelerini projenin amacı dışında kullandığı tespit edilen kooperatifler bu destek

Programından bir daha yararlandırılmaz.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

30 Temmuz 2013 – Sayı : 28723                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 79



Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY BAHÇESİ KURACAK OLANLARA RUHSATNAME VERİLMESİNDE

UYGULANACAK ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çay tarım alanlarında, çay bahçesi kuracak

olanlara, önceden almaları gereken ruhsatnamenin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; çay tarım alanlarında, çay bahçesi kuracak olanlara

ruhsatname verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/1984 tarihli ve 3092 sayılı Çay Kanununun 2 nci

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çay bahçesi: Çay tarım alanları içinde kalan ve üzerinde çay bitkisi dikili olan ara-

ziyi,

c) Çay bahçesi sahibi: Çay bahçesinin mülkiyetini haiz olan gerçek ve tüzel kişileri,

ç) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

d) ÇAY-KUR çay fabrikası: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı çay fabrikası

müdürlüklerini,

e) Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi: Çay bahçesi kurmaya elverişli araziler için düzen-

lenen belgeyi,

f) Çay bahçesi ruhsatnamesi: Çay tarımı yapacak olanlar adına düzenlenen belgeyi,

g) Çay tarım alanı: 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile be-

lirlenen, çay bahçesi kurulacak alanları,

ğ) İşletici: Çay bahçesi sahibinin izni ile çay bahçesini fiili olarak kullanan gerçek ve

tüzel kişileri,

h) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,
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ı) Teknik eleman: Çay tarımında uzman, ziraat mühendisi veya çay eksperini,

i) Teknik heyet: ÇAY-KUR çay fabrikası tarım kısım müdürü, ziraat mühendisi ve çay

eksperinden oluşan en az üç kişilik ekibi,

j) Üretici: Ruhsatnamesi olan ve çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

Başvurular

MADDE 5 – (1) Çay bahçesi kuracak olanlardan arazisi tapulu olanlar ek-1’de, tapusuz

olanlar ek-2’de yer alan dilekçe örneği ile arazinin bulunduğu bölgeye en yakın ÇAY-KUR

çay fabrikasına başvururlar.

(2) Başvuruyu alan ÇAY-KUR çay fabrikası, teknik heyet oluşturarak başvuru sahibinin

arazisinin kontrolü için uygun bir tarih belirler. Belirlenen tarih başvuru sahibine bildirilir.

Çay bahçesi kurulacak arazilerde aranılan şartlar

MADDE 6 – (1) Çay bahçesi kurulacak arazilerde;

a) Toprak yüzeyinden bir metre aşağıya çay köklerinin nüfuzuna mani olacak sert bir

tabaka bulunmaması,

b) Toprağın alt kısmının çay köklerini çürütecek derecede su tutan bir tabakayı ihtiva

etmemesi,

c) Toprağın tamamının kumdan ibaret bulunmaması,

ç) Toprağın asitlik derecesinin 4,5-6 arasında olması,

d) Çay bahçesi kuracak olanların arazinin sahibi veya hissedarı olmaları,

gerekmektedir.

Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi verilmesi

MADDE 7 – (1) Çay bahçesi kurulacak arazi; belirlenen tarihte teknik heyet tarafından

kontrol edilerek 6 ncı maddedeki şartları taşıyıp taşımadığına göre ek-3’te yer alan rapor dü-

zenlenir.

(2) Çay bahçesi kurmak için başvuruda bulunanlardan ek-3’te yer alan rapor doğrultu-

sunda uygun görülenler, onay alınmak üzere yılsonunda ÇAY-KUR tarafından Bakanlığa su-

nulur.

(3) Bakanlığın onayı doğrultusunda başvurusu uygun görülenlere ilgili ÇAY-KUR çay

fabrikasınca ek-4’te yer alan örneğe uygun “Çay Bahçesi Kurma Ruhsatnamesi” verilir.
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Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi alanların yapacağı işler

MADDE 8 – (1) Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi alanlar;

a) Araziyi her türlü bitki örtüsünden temizleyip işleyerek çay fidesi dikimine uygun

hale getirir.

b) İlgili ÇAY-KUR çay fabrikasına başvurarak yaptığı işleri teknik elemanlara kontrol

ettirir.

c) Fide dikimi için ilgili ÇAY-KUR çay fabrikasından teknik eleman talep ederek fide

dikimi ile ilgili gerekli bilgileri alır ve fide dikimini yapar.

ç) Fide dikildikten sonra gelişim periyoduna göre eksik fideleri tamamlar. Çay bahçe-

sindeki otları temizleyerek önerilen gübrelemeyi yapar. Fideler üç yaşına gelince şekil budaması

yapar. Şekil budaması yapmadan önce ilgili ÇAY-KUR çay fabrikasından teknik bilgi alır.

d) Dört yıla kadar geçen süreçte arazinin hazırlanması, fide dikimi, bakım ve gübreleme,

şekil budaması safhalarında olmak üzere en az üç defa teknik elemanlara kurduğu çay bahçesini

kontrol ettirir. Gerekli öneri ve teknik bilgileri alır. Yaptığı iş ve işlemlerin uygun olduğuna

dair, teknik elemanlardan kişiye ve araziye ait bilgileri içeren rapor isteyerek bu raporları saklar.

Çay bahçesi ruhsatnamesi verilme aşamasında bu raporları teknik heyete sunar.

Çay bahçesi ruhsatnamesi verilmesi

MADDE 9 – (1) Çay bahçesi kurma ruhsatı verilenlere dördüncü yılın sonunda, teknik

heyet tarafından yapılan incelemeler neticesinde ek-5’te yer alan örneğe uygun “Çay Bahçesi

Ruhsatnamesi” verilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Ruhsatsız çay bahçesi kuranlar hakkında Çay Kanununun 2 nci mad-

desi uyarınca işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 19/1/1994 tarihli ve 21823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay

Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TROAS KÜLTÜRLERİ

TARİH-ARKEOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troas

Kültürleri Tarih-Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul

ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troas Kültürleri

Tarih-Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Troas Kültürleri Arkeoloji-Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere karadaki ve su altındaki

tarihi ve arkeolojik kalıntıları aramak, bulmak, bunlarla ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak

ve öncelikle korunmalarını sağlamak, mümkünse su altında kalanları su üstüne çıkarmak ve

sergilemektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için ilgili mercilerden izin alınması ge-

reken faaliyetlere yönelik gerekli izinler alınmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Faaliyet alanı; Batı Anadolu, Marmara, Trakya bölgeleri ve Ege adaları başta olmak

üzere söz konusu bu bölgelerle kültür ilişkisi içinde olan diğer bölgeler olarak belirlenmiştir.

b) Arkeoloji ve tarih konularıyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sem-

pozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

c) Kültürlerarası farklılık ve ortaklık, üst ve alt kültürlerarasında ilişkiler ve etkileşim

alanlarında araştırmalar yapmak. Troas Bölgesinin felsefe tarihi açısından önemi üzerine Lamp-

sakos antik kenti merkezli araştırmalar yapmak. Bunları arkeoloji, jeoarkeoloji, etnoarkeoloji,

coğrafya, tarih, eskiçağ tarihi, sosyoloji, antropoloji kapsamında disiplinler arası yöntemle ele

almak ve yakın ve uzak disiplinlerle işbirliği yapmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışındaki karada ve sualtında kalmış tarihi ve arkeolojik kalıntıları

en eski devirlerden itibaren kronolojik bir sıralama ile bölümler halinde incelemek.

d) Kamuoyunda ilgili kesimlerle sivil toplum kuruluşlarına da yönelik seminerler dü-

zenleyerek kültürel miras konusunda bilinçlendirici eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek,

mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde se-

miner, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek. Bu konuda çalışanları teşvik etmek.

e) İncelemelerine esas olmak üzere, tarih ve arkeolojiye yönelik yüzey araştırmaları ve

kazılar yapmak.

f) Arkeoloji ve tarih alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve ar-

şiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, süreli/süresiz

yayınlar hazırlamak. Araştırmaların sonuçlarını yayınlamak, sualtı tarih ve arkeolojisi konu-

sunda dergi, kitap, video, CD, DVD çıkarmak.

g) Kurs ve seminer düzenlemek.

ğ) Tarihi ve arkeolojik malzemeyi belgelemek üzere diapozitif, fotoğraf, film, maket

ve benzerlerini derlemek, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayına hazırlanmasını

sağlamak için çalışmalar yapmak.

h) Arkeoloji ve tarihi eserleri incelemek amacıyla bir laboratuvar kurmak, bunlar için

gerekli elemanları yetiştirmek.

ı) Arkeolojik ve tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu için çalışmalar yapmak.

i) Arkeolojik ve tarihi ören yeri, mezarlık, tescilli bina, mekân ve alanların korunması,

bakımı ve onarımı konusunda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,
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b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ara-

sından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar

görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere iki kişiyi müdür yardımcısı

olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından

birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardım-

cısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona

erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Çalışma programlarını ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları yürütmek.

d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dâhil beş kişiden oluşur.

Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıl-

lık süre için görevlendirilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden

ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldur-

mak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Mer-

kez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu

ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
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ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından seçilen ve alanlarındaki

uzmanlıkları ile tanınan 7 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden

Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile ge-

rektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş

bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağla-

makla yükümlü Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üze-

rine ve Müdürün başkanlığında toplanır, oyçokluğu ile karar alır ve toplantılarda çoğunluk şartı

aranmaz. Kurul, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

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

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

İta amirliği

MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, bu yetkisini Merkez Müdürüne

devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

8 ADET T-67M200 UÇAK VE YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - 8 adet T-67M200 uçakları ve yedek malzemelerinin satışı 03 EYLÜL 2013 Salı günü 

Saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve 

saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki THK. Evrak Kısmına teslim 

edeceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait Teknik ve İdari şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen 

adresten temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlık (0 312) 310 48 40 / 276-266 6580/1-1 

————— 
DİKENLİ TEL ÇEKİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumunun Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy hudutlarında bulunan 

arsasına beton direkli galvaniz kaplamalı dikenli tel çekilmesi (5100 mt.) ve 2 adet çit kapısı 

yaptırılması işi 16 Ağustos 2013 Cuma günü saat:11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Ayvalık Şube Başkanlığı’na (Atatürk Bulvarı Sural Pasajı Kat:1 No:50 

Ayvalık/BALIKESİR) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, 

THK Balıkesir Şube Başkanlığı’ndan (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Iştınlı Sok. 

Yalçın Apt. Kat:3 BALIKESİR) veya THK Ayvalık Şube Başkanlığı’ndan (Atatürk Bulvarı Sural 

Pasajı Kat:1 No:50 Ayvalık/BALIKESİR) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-272-274-277 

THK Balıkesir Şube Başkanlığı (0 266) 241 11 36 

THK Ayvalık Şube Başkanlığı (0 266) 312 12 82 6578/1-1 

————— 
HAVAALANI ANA PİSTİNİN UZATILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Antalya ili, Aşağıoba Köyü hudutlarında kalan Türk Hava Kurumu’na ait Antalya-

Karain Stol Havaalanı’nın mevcut 36 x 1.060 mt. uzunluğundaki ana pistinin 500 mt. uzatılması 

işi 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Antalya Şube Başkanlığı’na (Fener Mah. 1964 Sok. Gazez Apt. Kat: 4 

Daire:12 Muratpaşa/ANTALYA ) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Antalya Şube Başkanlığı’ndan (Fener Mah. 1964 Sok. Gazez Apt. Kat: 4 Daire:12 

Muratpaşa/ANTALYA) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-272-274-277 

THK Antalya Şube Başkanlığı (0 242) 324 48 80 6579/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/99170 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 344 419 16 09 Fax : 0344 419 16 17 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bağlı Ziraat Bölge Şefliklerinden 35.000 Ton Pancarın 

Fabrikaya Karayolu ile nakli. 

b) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

c) İşin süresi : İdari şartnamede belirtilmiştir. (Yaklaşık 45-50 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 13.08.2013 Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza 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) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

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

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

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

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

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

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

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 
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5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 

5.1. İş Deneyim Belgeleri: 

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

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Teklif edilen bedelin 

%30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

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

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

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az 

olamaz. 

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

7 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 

8 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası'nın aynı adresinden temin 

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

9 - Teklifler, 13.08.2013 tarihinde saat 14.00'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 

ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

10 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (Yüzde üç) 'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanuna tabi değildir. 6608/1-1 

—— • —— 
ZEYİLNAME 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/91562 

İşin Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Mıntıkasında Mevcut 

Demiryolu Makasların Özel Aksamlarının ve Raylarının Ölçülmesi, 

Taşlanması ve Elektrik Kaynağı İle Tamir İşleminin Yapılması Hizmeti 

Alınması İşi 

İHALE İLANININ 3. MADDESİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR: 

ESKİ HALİ : 

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

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

belirtilmiştir. 

YENİ HALİ : 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 6610/1-1 
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI PİLOT ÖLÇEKLİ SÜREKLİ 

ÇALIŞAN İKİ KADEMELİ İTİCİ TİP SANTRİFÜJ SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/75512 

1 - Teşekkülümüz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Pilot Ölçekli Sürekli Çalışan İki Kademeli İtici Tip Santrifüj Açık İhale 

usulüyle satınalınacaktır. 

2 - Bu ihaleye yurtiçi ve yurtdışı istekliler katılabilecek olup, yurtdışı isteklilere ait 

teklifleri vermek üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir. 

3 - Teşekkülün 

a) Adı ve Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 

Keçiören/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 294 20 00 – 294 23 15 

0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32 

c) Elektronik Posta Adresi : hgogus@etimaden.gov.tr 

4 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yurtiçi Tekliflerde: Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 

Kırka/Seyitgazi/Eskişehir  

  Yurtdışı Tekliflerde: CFR/CPT İstanbul 

b) Teslim Yeri : CFR/CPT İstanbul 

5 - Geçici Teminat : Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat 

vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamemize 

bakınız.). 

a) Yurtiçi İstekliler : TL cinsinden nakit olarak veya Banka Teminat 

Mektubu, 

b) Yurtdışı İstekliler : Teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) 

nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde 

olacaktır. 

6 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad.Afra Sok.No:1/A 06010 

Keçiören/Ankara 

b) Tarih ve Saati : 21/08/2013; 14.30 (yerel saat) 

7- a) İhale Dokümanı Satınalınabilecek ve Görülebilecek Yerler : 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad.Afra Sok.No:1/A 06010 Keçiören/Ankara 

Tel : 0 312 294 20 00 Faks: 0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32 

- www.etimaden.gov.tr 

b) İhale Doküman Bedeli: 60,-USD veya 50,- EURO veya 110,-TL. 

c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları: 

Yurtiçi İstekliler ve Yurtdışı İstekli Temsilcileri için; 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı 

Yurtdışı İstekliler için; 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN: TR 780001001745377122455002) USD hesabı 

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü 

(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı 

8 - İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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9 - Yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 7. maddede kendileri için verilen 

hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı 

maddedeki doküman satınalınabilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin 

edebileceklerdir. 

10 - Teklifler kapalı zarf içinde 21/08/2013 tarih, saat 14.30’a kadar Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü’nün Gelen Evrak Servisine teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla gönderilecektir. Teklifler, aynı gün saat 14.30’da Satınalma Dairesi Başkanlığında 

hazır bulunan istekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. (Detay 

bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.) 

11 - Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin 

edilmiş olacak ve şartnameler teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiği belirtilerek 

imzalanmış ve kaşelenmiş olarak Teşekkülümüze verilecektir. 

12 - Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama 

hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya 

tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 6581/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1- Satışa esas bedeli en az 100,00 TL ile en çok 50.751,80 TL arasında değişen; 

20/08/2013 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL ile en 

çok 5.075,18 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen açık kasa kamyonet, arazi taşıtı, minibüs, 

kamyonet, binek oto, motorsiklet, sac tekne, sepetli motorsiklet ve motorsiklet hurdası cinsi 45 

adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye 

Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 21/08/2013 tarihinde saat: 09.30'da 

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

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) 

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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

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

Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 6565/1-1 

—— • —— 
GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINMASI İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Kızılayı Tıp Merkezi 

ve Hastanelerinde ihtiyaç duyulan göz içi lenslerin satın alınması ihalesi Kurumumuz Yetkili 

Kurullarınca iptal edilmiştir. 6623/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

19.07.2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de “Organ Nakli Merkezleri Lisans Açık 

Arttırma İlanı” yayımlanmıştır. İlan hakkında Bakanlığımıza itirazlar yapılmış olup, itirazların 

değerlendirilmesi neticesinde Organ Nakli Merkezi Lisans Açık Artırma İhalesi, İhale 

Komisyonunca iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6635/1-1 
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SEYYAR TİPTE ANAHTAR TESLİM KONVEYÖR SİSTEMİ  

İMALATI MONTAJI YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Seyyar tipte 4 Adet, anahtar teslim konveyör sisteminin imalatı/montajı ve işletmemize 

teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2013/100155 

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; Her biri 30 metre 

uzunluğunda, (Her bir sistem için kullanılacak tekstil 

kordlu bant miktarı 60 metre olacak şekilde) seyyar 

tipteki, (Tekerlekli ve istenildiğinde rahatlıkla yer 

değiştirebilir) 4 Adet, anahtar teslim konveyör sisteminin 

imalatı/montajı ve işletmemize teslimi işi 

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

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 100 takvim 

gününde teslim edilecektir. 

3. İhalenin 

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

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 06/08/2013 - 14.00 

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

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya 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 06/08/2013 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. 6478/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünce, aşağıda yeri 

ve nitelikleri belirtilen zeytinlik vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci 

maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı 

Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, 

aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır. 

İli : Balıkesir 

İlçesi : Edremit 

Köyü : Yolören 

Pafta No : 19 K II B 

Ada No : - 

Parsel No : 2 

Yüzölçümü : 36.721,37 m² 

Vasfı : Zeytinlik 

İmar Durumu : Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 

Muhammen İnşaat Bedeli : 6.650.542,78  TL 

(Altımilyonaltıyüzellibinbeşyüzkırkiki Türk Lirası, 

Yetmişsekiz Kuruş) 

Geçici Teminat : 199.516,28 TL 

(Yüzdoksandokuzbinbeşyüzonaltı Türk Lirası, Yirmisekiz 

Kuruş) 

İhale Tarihi, Saati : 22/08/20013 Perşembe - saat:14:00 

A) Yukarıda özellikleri ve ihaleye esas bilgileri verilen taşınmaz; aşağıda sayılan asgarî 

şartlar ile ihale şartnamesinde ve sözleşme taslağında yer alan diğer şartlar çerçevesinde, yapım 

karşılığı 49 yıl süre için kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır: 

1 - Taşınmazın ticarî yatırıma müsait bir imar parseli haline getirilmesi için gerekli 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı ihaleyi alan yüklenici tarafından hazırlatılacak ve akabinde ifraz 

işlemleri yaptırılarak, elde edilecek imar parseli vakfı adına tescil ettirilecek, bu çalışmalarla ilgili 

tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

2 - Taşınmazın karayolu için kamulaştırılacak olan kısmından geriye kalan 31.411,21 m² 

mesaha üzerinden, imar uygulamasında kesilecek düzenleme ortaklık payının %40’ın üstünde 

kalması halinde, fazla kesilen kısmın bedeli ekspertiz raporunda belirtilen 300,00 TL/m2 satış 

değeri üzerinden yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

3 - İmar uygulaması sonucunda vakıf adına asgari 18.846,73 m² imar parseli ve E:0,50 

emsal değer üzerinden en az 9.423,37 m2 inşaat alanı elde edilemediği takdirde, bu azalmadan 

ötürü kira bedellerinde indirim yapılmayacak; parsel büyüklüğünde veya yapı yoğunluğunda 

inşaat alanını artıracak iyileştirmeler yapılıp uygulandığı takdirde, ihalede oluşan değer üzerinden 

kira bedeline yansıtılacaktır. 

4 - Taşınmazın imar durumu ticari yatırıma uygun hale getirildikten sonra, üzerinde imar 

durumuna uygun bir tesisin inşa edilip işletmeye açılmasına ilişkin, ilgili belediye ve diğer 

kurumlar nezdinde yapılması gereken tüm işlemler ihaleyi alan yüklenici tarafından 

gerçekleştirilecek ve bu çalışmalarla ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

5 - Taşınmazın imar durumuyla ilgili gerekli düzenlemenin yaptırılması, inşa edilecek 

tesis projelerinin hazırlatılması, inşaat ruhsatının alınması, gerekli altyapının sağlanması, 

idaremiz, ilgili belediye ve diğer kurumlar nezdinde gerekli izin ve onayların alınıp işin 

finansmanı sağlanmak suretiyle inşaatın fiilen tamamlanmasına ilişkin tüm işlemler 4 yılda 

sonuçlandırılacaktır. 
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6 - İşin süresi, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren, 4 yıllık inşaat süresiyle birlikte 

toplam 49 (kırkdokuz) yıl olacaktır. 

7 - Ödemelere sözleşmenin imzalandığı tarihte başlanmak üzere, kira bedelleri; 

a. İlk 48 aylık inşaat süresince aylık sabit 2.000,00 TL, 

b. 49. aydan itibaren aylık 20.000,00 TL olacak, 

c. 5. yıldan 24. yılın sonuna kadar, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, TÜİK 

tarafından yayımlanan ÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle 

aylık kira belirlenecektir. 

d. 25. yılın kirası, 24. yılın aylık kira bedeline %30 artış yapılmak suretiyle bulunacak, 26. 

yıldan 49. yılın sonuna kadar, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, TÜİK tarafından 

yayımlanan ÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle aylık kira 

belirlenecektir. 25. yılın kirası belirlenirken, son 12 aylık ÜFE değişim oranının %30’dan yüksek 

olması halinde %30 oranı yerine ÜFE oranı esas alınacaktır. 

8 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmayacaktır. 

9 - Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından 

sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanlar yüklenici tarafından Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 

İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilecektir. Ağaçların veya 

mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikime müsait olmayanlar ise 

odun olarak satılıp bedeli Bölge Müdürlüğümüze ödenmek üzere Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 

İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. İnşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve 

tüm güvenlik önlemleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bütün bu işlemler Balıkesir Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve 

gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilecek, yerinde bırakılan 

ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkı ise yükleniciye ait olacaktır. 

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 

Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 

Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 

TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 

idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün 

ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza 

karşılığı teslim etmelidir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1 - İç zarf, (İç zarf teklif meşbunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır), 

2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde 

T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim), 

3 - Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır), 

4 - İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini gösteren imzalı bildirim, 
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5 - Teklif vermeye yetkili kişiyi gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza 

beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin 

yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır), 

6 - İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin, 

ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir), 

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan 

edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi, 

9 - Teknik Personel Taahhütnamesi, 

10 - İlgili bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce, son 3 ay içinde düzenlenmiş, ekli 

örneğe uygun referans mektubu, (inşaat muhammen bedelinin en az %10’u (yüzdeonu) kadar 

kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi), 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

11 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

12 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi, 

13 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Gördü Belgesi, 

14 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. 

maddesinde yazılı 199.516,28 TL (Yüzdoksandokuzbinbeşyüzonaltı Türk Lirası, Yirmisekiz 

Kuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın 

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 

TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat 

mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri 

taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

15 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak 

olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır), 

16 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 

17 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme 

belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus 

bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye 

yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 

ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 

taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 

ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6515/1-1 
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REVISED* REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

(*A revision about the duration of the services is made on the request for proposal published on 

July 06, 2013.) 

 

Republic of Turkey 

Istanbul Special Provincial Administration (ISPA) 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project 

 

Consultancy Services for Preparation of Disaster and Emergency 

Plan of Pilot Schools (AF-CA2.4) 

 

(2013) 

 

The Republic of Turkey has received an additional loan from the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD) and intends to apply part of the proceeds of this loan to 

payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Preparation of 

Disaster and Emergency Plan of Pilot Schools (AF-CA2.4)”, which will be implemented by 

Istanbul Special Provincial Administration, Istanbul Project Coordination Unit.  

The aim of the study Disaster and Emergency Planning in Pilot Schools, which their 

resilience increased by retrofitting and reconstructing efforts, is to create a safe and sustainable 

environment for students and staffs as completing planning and preparedness activities within the 

framework of integrated disaster management principals. 

Primarily, schools which are reconstructed in the districts of Istanbul will be chosen for 

Disaster and Emergency Planning. If there is no reconstructed school in the district then schools 

which are retrofitted will be chosen. To prepare Disaster and Emergency Planning for the schools 

there will be purchase of service. 

This study will be held in every district of Istanbul. It is implemented totally 39 schools 

and each of one will represent one district separately. 

The Consultant shall address the following objectives; 

- Organizing an informative meeting that representatives of Provincial Directorate and 

District Directorate for National Education and administrators of selected 39 pilot schools will 

participate. 

- Developing School Disaster and Emergency Standard Plan which consists of such 

mitigation plans, critical mission and key staffs, evacuation plans, student/worker/parent lists, 

communication chains, procedures, resource management, volunteer coordination, principals of 

mutual assistance and collaboration mentioned in the Turkish Republic Istanbul Governorship 

guide “Disaster and Emergency Planning for Education Institutions” 

- Carrying out a tabletop study to evaluate the plan developed with school disaster and 

emergency staffs and to simulate the plan through scenarios. 
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- Developing a directive document about improving, updating, and regularly 

implementing of school disaster and emergency plan to make operable the plan. 

- Delivering prepared and approved schools disaster and emergency plans to project 

partners Istanbul Provincial Disaster and Emergency Directorate, Istanbul Project Coordination 

Unit, Provincial Directorate and District Directorate for National Education and schools in their 

jurisdictions 

- Implementation of drop-cover-hold on and evacuation drills within 3 months after 

completion of school disaster and emergency plans 

The estimated duration of the services are approximately 10 (ten) months. 

Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their 

interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents 

indicating that they are qualified to perform the services (such as brochures, description and 

references from previous clients on the similar assignments, experience in similar conditions, 

availability of appropriate skills among staff, etc.). 

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 

JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 

for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested 

consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the 

partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in 

association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. 

Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World 

Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers 

(published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006 and in May 2010) (“Consultant 

Guidelines”). Interested consultants may obtain further information at the address below from 

10:00 a.m. to 16:00 hours, local time.  

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant 

Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  

A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ 

Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines. 

Consultants are required to include the name and reference number of the tasks AF-CA2.4 

in their Expression of Interests. 

Expressions of interest must be delivered to the address below by August 22, 2013, 15:00 

(local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be 

accepted IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced 

date. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8  

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey 

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director) 

Tel : +90 212 518 55 00 

Fax : +90 212 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 6577/1-1 
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MUĞLA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 

İŞİ İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA İHALE YAPILACAKTIR 

Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliğinden: 

1. MUKAD-BİR (Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği) üyesi olan 

Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. Maddeleri'nin kendilerine vermiş olduğu 

katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, değerlendirilemeyen nihai 

atıkların bertarafı ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaların yapılması 

yetkisini Birlik Tüzüğü'nün 5. Maddesi çerçevesinde, Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve 

İşletme Birliğine (İdare) yetki devrinde bulunmuşlardır. Bu düzenlemeler doğrultusunda Muğla 

Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği, MUĞLA EKAY (Muğla Entegre Katı Atık 

Yönetimi) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi için İmtiyaz Hakkı Verilmesi İhalesi İşini 

İmtiyaz Hakkı verilmesi hususunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi 

çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile ihale edecektir. 

2. İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, Katı Atık Toplama ve Nakli ile 

İdare adına, Muğla Merkez Akkaya Köyü Sarıotluk Mevkiinde bulunan ve Milli Emlak Genel 

Müdürlüğünden 5, 6, 20, 21 pafta ve 2871, 2872, 2873 parsel numaralı taşınmazlar ile 20 pafta ve 

246 parsel numaralı taşınmazlar ile kamulaştırılan ve mülkiyeti idaremize ait olan 20 pafta ve 

191, 192 parsel numaralı, 21 pafta 182, 183, 184, 185 parsel numaralı, 6-20 pafta 193 parsel 

numaralı, 5-20-21 pafta 186 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan ve toplamda yaklaşık 24,5 

hektarlık taşınmaz üzerinde kurulacak olan ve maliyeti Yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle 

EKAY (Entegre Katı Atık Yönetim ) Sistemi Tesisi inşaası ile bunların, imtiyaz süresince her 

türlü kar ve zararı Yüklenici'ye ait olmak üzere 29 (yirmidokuz) yıl süresince işletilmesi; bakım 

onarım ve yenilenmelerinin muntazaman yapılması ve imtiyaz süresi sonunda bütün tesislerin her 

türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bedelsiz olarak İdareye devrini 

kapsamaktadır. 

3. İhale 20/08/2013 Salı günü saat 14.00 de; Müştakbey Mahallesi Belediye Sokak No:6 

adresinde bulunan Muğla Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Odasında yapılacaktır. 

4. İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde 

MUKAD-BİR, Şeyh Mah. Belediye Sok. No:11 Muğla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 

Merkez/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği 

odasından ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 (ikibinTürkLirası) karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları 

zorunludur. 

5. İdare tarafından tahmin edilen yatırım bedeli 50.500.000,00 

(ellimilyonbeşyüzbinTürkLirası) TL'dir. 

6. İstekliler İdarece öngörülen yatırım bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat mektubu 

vereceklerdir. 

7. İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, aşağıda yazılı 

belgeleri 20/08/2013 Salı günü saat 14:00'e kadar, MUKAD-BİR, Şeyh Mah. Belediye Sok. 

No:11 Muğla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez/MUĞLA adresinde bulunan Muğla 

Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği odasına teslim etmeleri gerekmektedir. 

7.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 
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7.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 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, 

7.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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, 

7.4 İdari Şartnamenin Madde 10’unda (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 

7.5 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

7.6 İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

7.7 İdari Şartname’nin Madde 18’i çerçevesinde var ise alt yükleniciye yaptırılması 

öngörülen işlerin listesi. 

7.8 İhale konusu yatırım bedelinin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak referans mektubunu/mektuplarının verilmesi zorunludur. Bu maddedeki koşullar 

isteklilerin ortaklarından biri, bir kaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. 

7.9 İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 2.000.000,00 TL (ikimilyonTürkLirası) 

olması zorunludur. 

7.10 İdari şartnamenin 7.3.3 Maddesinde belirtilen taahhütname. 

7.11 İhale konusu işler veya işlerin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından 

benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, donanım, mali güç ve 

uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan "Son 10 (on) 

yıl içerisinde; tek bir sözleşme ile en az ortalama 150 ton/gün evsel katı atık (çöp) toplama ve 

taşıma işini en az 1 (bir) yıl süre ile yapmış olduğunu ve son 10 (on) yıl içerisinde; tek bir 

sözleşme ile en az ortalama günlük atık miktarı 100 ton/gün olan katı atık düzenli depolama 

tesisinin işletilmesi işini yapmış olduğunu ve son 10 (on) yıl içerisinde; tek bir sözleşme ile katı 

atık düzenli depolama tesisi projelendirme işini yapmış olduğunu ve/veya son 10 (on) yıl 

içerisinde; tek bir sözleşme ile katı atık düzenli depolama tesisi projelendirme işini yapmış 

olduğunu ve en az ortalama 100 ton /gün olan katı atık düzenli depolama tesisinin inşaatını ve 

işletilmesini yapmış olduğunu ” gösteren belgeler idareye sunulacaktır. Bu maddede benzer iş 

olarak sayılan işlerin, İstekliler tarafından yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

yapılmış olması ve bunlara ait iş deneyim belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir. 

İsteklilerin tüzel kişilerle yapmış olduğu ortaklıkları halinde kuruculardan en az %51 hisse sahibi 

olan birinin; ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan en az %51 hisse sahibi olan birinin bu 

koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. İsteklilerin ortakları ile bu ortakların ortakları ve/veya 

bu ortakların iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul edilecektir. 

7.12 İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için iş ortaklığı 

beyannamesi. 
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7.13 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

7.14 İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı. 

7.15 Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan ilgili 

takvim yılında temin edilecek belgeler. 

7.16 Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımları, 

ürün tanımları, girdi-çıktı öngörüleri, proses atıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi 

öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar. 

7.17 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN ISO 14001:2005 

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 

7.18 İsteklilerin halen bünyelerinde çalışmakta olan iki adet Katı Atık Yönetimi 

konusunda en az beş yıl tecrübeli Çevre Mühendisi bulunduğuna dair belge, (Bu niteliklere sahip 

gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten 

ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas 

müdür ve genel müdür ortaklarından, yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından 

isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.) 

7.19 En az 3 yıl deneyimli 3 adet Çevre Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Makine 

Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet İş 

Güvenliği Uzmanı, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Elektrik Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet 

Bilgi İşlem Uzmanı istihdam edileceğine dair taahhütname. 

8 Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait 

olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi 

Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu 

sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille tasdik şerhi” taşıması 

kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri 

Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında 

belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler 

içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu 

anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

9 Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10 Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11 Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan iade 

edilecektir. 

12 Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6611/1-1 
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MAL ALIMI İHALE İLANI 

E.Ü.A.Ş Gökçekaya Hes İşletme Müdürlüğünden: 

E.Ü.A.Ş. Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Yenice HES’in TEİAŞ Yük Tevzi 

Scada Sistemine Bağlantısının Yapılması işi , 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 

sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları 

doğrultusunda Açık İhale usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/101369 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

P.K.50 26851 ALPU/ ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 5228184-85 /2003--2147 

0 (222) 5228186 

c) Elektronik posta adresi  : euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın : E.Ü.A.Ş. Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğüne 

bağlı Yenice HES’in TEİAŞ Yük Tevzi Scada 

Sistemine Bağlantısının Yapılması işi 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 

b) Teslim yeri : Yenice HES. Nallıhan/ANKARA 

c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde 

yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Toplantı Salonu P.K.50 26851 ALPU/ 

ESKİŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 15/08/2013 Perşembe Saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye 

doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden 

sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir 

veya noterden alınan belge 

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

kriterler: 

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

mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler, Teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi ibraz edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00.-TL karşılığı EÜAŞ 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı hariç 75 ,00 .-TL doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI ALPU 

ŞUBESİ- IBAN NO:TR 95 0001 0009 5237 7120 4354 24 nolu hesaba yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim 

günüdür. 

11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan 

istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 6612/1-1 
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KOMPLE 60 E1 RAYLI VE B70 BETON TRAVERSLİ MAKAS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından: 

İhale Kayıt No : 2013/98674 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/AD ANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 (dahili 4249) 0322 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 

İhale konusu malın adı ve miktarı: 28 Adet Komple 60 E1 Raylı ve B70 Beton Traversli 

Makas Alımı 

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 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 20/08/2013 günü saat 10.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00TL 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. 6552/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Tıp ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde aşağıda belirtilen 

Bölüm/Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25.maddesine 

göre Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan 

suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

İşletme genel alanı doçent kadrosuna başvuracak adayların tercihen finans uzmanlık alanında 

lisansüstü program oluşturma, koordine etme ve tanıtma görevlerinde tecrübeli olmaları 

beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer 

almaktadır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM /ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Doçent 1 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü (İngilizce) Doçent 1 

 6613/1-1 

—— • —— 
İçişleri Bakanlığından: 

Serap Arıkcan hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca 

verilen ve 4/5/2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 ay süreyle 

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı ihalelerine katılmaktan yasaklamaya dair ilanda; 

Serap Arıkcan’ın 18425137584 olan T.C. Kimlik Numarası 17981151676 olarak 

düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 6597/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi 30.07.2013 

Son Başvuru Tarihi: 13.08.2013 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, 

(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)  

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik  

belgesi)  

 (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş 

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 
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6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik  

belgesi)  

 (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması)  

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD 

NOTLAR 

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VEİLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: 232 4117107 

Mühendislik ve Bilgisayar Fakültesi:232 4888122 

İletişim Fakültesi: 232 4888138 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 4888126 

Hukuk Fakültesi: 4888145 

Fax: 232 2792626 

 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET 
ANABİLİM DALI/ 

AÇIKLAMA 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

İçmimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
Profesör 1 Gemi İnşaatı 

İşletme Fakültesi 
Lojistik 

Yönetimi 
Doçent 1 

Lojistik Yönetimi-

Nicel Karar 

Yöntemleri 

Mühendislik ve 

Bilgisayar Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Yazılım 

Mühendisliği 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi 

Dokümantasyon 

ve Sekreterlik 

Profesör 1 Fizyoloji 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 
Yaşlı Bakımı Profesör 1 Nöroşirürji 

İşletme Fakültesi İşletme 
Yardımcı 

Doçent 
1 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Hukuk Fakültesi - 

Profesör/Doçent 

veya Yardımcı 

Doçent 

 
Medeni Usul ve İcra 

İflas Hukuku 

 6624/1-1 
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Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz 

kadrosuna Profesör ve Doçent alınacaktır. Akademik Personele ilişkin duyuru; 

http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır. 

 

BİRİM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMA 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık  
Profesör 1 

İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

İngilizce Öğretmenliği  Doçent  1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Psikoloji  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

Sosyoloji  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Hukuk   Profesör  1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

Hukuk   Profesör  1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Bankacılık ve Finans  Doçent  1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

İşletme  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Endüstri Mühendisliği  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

İnşaat Mühendisliği  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

Geomatik Mühendisliği  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU  

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

Turizm ve Otelcilik  Profesör 1 
İlgili alanda doktora yapmış 

olmak 

 6582/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/5129 Dünya Sağlık Örgütü 63 üncü Avrupa Bölge Komitesi Toplantısının

Türkiye’de Düzenlenmesine İlişkin Türkiye Hükümeti ve Dünya
Sağlık Örgütü Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/5131 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda

Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER
— Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
— Çay Bahçesi Kuracak Olanlara Ruhsatname Verilmesinde Uygulanacak Esaslara

Dair Yönetmelik
— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troas Kültürleri Tarih-Arkeoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki

İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz Ayı
İstatistikleri Hakkında Tebliğ

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




