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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              6 Eylül 2013

       69471265-305-7836

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Eylül 2013 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Adalet

Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent

ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Beşir ATALAY

                                                                                                                 Başbakan V.

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    6 Eylül 2013

     68244839-140.03-241-539

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 6/9/2013 tarihli ve 69471265-305-7836 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 2013 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Adalet

Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent

ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

9 Eylül 2013 – Sayı : 28760                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) İSKA: İstanbul Kalkınma Ajansını,

ç) İSO: İstanbul Sanayi Odasını,

d) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-

kanlığını,

e) Merkez (İSTANBUL-TTM): İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

f) Merkez birimleri: Merkez Araştırma Laboratuvarını, Ekonomik Katkı ve Ticarileşme

Birimini, Araştırma İşbirliği ve Etkileşim Birimi,  Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü Geliş-

tirme Birimini, Fikri Mülkiyet Havuzu Birimi, Üniversite Sanayi İşbirliği Birimini, Proje Des-

tek Birimini, Biyomedikal ve Teknolojileri Birimini,

g) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ğ) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
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h) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ı) TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfını,

i) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez, Üniversitenin bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik biriki-

mini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere

dönüştürmeyi, katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve ticarileştirmeyi amaçlamakta-

dır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araş-

tırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör

kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını he-

deflemektedir. Sanayi kuruluşlarının Üniversite ile işbirliklerinin artırılmasında ara yüz görevi

yaparak, üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine ve topluma yönelik girişimcilik eğitimi

vermeyi ve gerçekleştirdiği faaliyetleri sürdürülebilir ölçülerde nitelik ve nicelik yönünden art-

tırmayı amaçlamaktadır. Yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini bireysel, kurumsal, bölgesel,

ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak bilgi birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme

yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve yenileşim kültürünü oluşturarak ülkenin re-

kabet gücünü uluslararası alanda artırmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede gerçekleştirilen bütün teknoloji transfer hizmetlerini Merkezin yöneti-

minde yürütmek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut, uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz

laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri, düzenlemek, Ar-Ge imkânlarının

birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak, bürokratik engelleri aşmalarına yardımcı

olarak gerekli düzenlemeleri yapmak,

c) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma cihazlarını temin ederek,

Merkezin yönetiminde bütün Ar-Ge birimlerinin ortak kullanımına sunmak,

ç) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, uygulama ve araştırma merkezlerinin,

teknokentlerin, sanayi ve benzeri kuruluşların yararlanmasını sağlayarak, yapacakları ulusal

ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan deney ve kalibrasyon, analiz ve ölçüm ihtiyaçlarını

karşılamak,

d) Girişimcilik, projelere destek ve fikri mülkiyet hakları ve lisanslama konusunda eği-

timler; çalıştay, kongre, kurs, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek

ve katılımcılara katılım belgesi veya sertifika vermek,
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e) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik

çalışmalar yapmak,

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile işbirliği

yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, Üniversitede yürütülen projelerin sayısını artırmak fi-

nans kaynaklarının teminine çalışmak,

g) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi konularında ilgililere danışmanlık hiz-

meti vererek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin

artışına katkı sağlamak,

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

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

benzeri yayın faaliyetleri yapmak,

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

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

ı) Teknokent bünyesinde yeni firmaların oluşumunu sağlamak için yüksek lisans ve

doktora tez araştırmalarında teknoloji tabanlı ve pazar değeri olan ürün ve sistemleri geliştir-

meye yönelik tez çalışmalarına destek vermek,

i) Üniversite ve sanayicinin buluştuğu uluslararası ve ulusal kongreler ve çalıştaylar

düzenleyerek bilgi akışının hızlanmasını sağlamak. Yenilik fuarları düzenleyerek yapılan ye-

nilik çalışmalardan sanayiciyi haberdar etmek,

j) Yurt dışında kendi alanında ün yapmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istih-

damını sağlamak için çalışmalar yapmak,

k) Üniversite dışı kuruluşlarla gerçekleştirilen ilişkilerde öğretim üyelerinin haklarının

korunması ve ilişkilerin Merkez koordinasyonuyla sağlanarak araştırmacıların bürokratik yük-

lerinin azaltılmasına yardımcı olmak,

l) Bir fikrin doğuşundan ticarileştirilmesine kadar geçen bütün aşamalarda; Ar-Ge, ye-

nilik, teknoloji transferi, patent alma ve lisanslama birimi olarak hizmet vermek. Tüm ulusal

ve uluslararası desteklere ve yarışmalara katılmak için proje destek ekibi ile başvuru ve rapor-

lama kısmında tüm bireylere, kurumlara ve projelere destek vermek,

m) Genel araştırma desteklerinin yanı sıra resmi olmayan araştırma işbirliklerini, söz-

leşmeye bağlı araştırma çalışmalarını, bilgi transferi ve eğitim projelerini, üniversite-sanayi iş-

birliğiyle yürütülen devlet destekli araştırma projelerini, araştırma konsorsiyumlarını, üniver-

site-sanayi işbirliği birimlerini ya da enstitülerini ve kuluçkalıklarını destelemek,

n) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer çalışmaları yapmaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkeze Bağlı Birimler

Merkeze bağlı birimler

MADDE 7 – (1) Merkeze bağlı birimler şunlardır:

a) Merkez Araştırma Laboratuvarı: Birim, Üniversitelerde, kamu ve özel kurum ve ku-

ruluşlarda çalışan araştırmacılar için modern deney ve kalibrasyon cihazlarının yer aldığı bi-

limsel araştırma, analiz, ölçüm ve eğitim birimidir.  Bütün aletsel analiz hizmetlerine ilave olarak

bilimsel ve Ar-Ge projelerinde araştırmacılara teknik sorunların çözümünde destek sağlar. Ger-

çekleştirdiği Ar-Ge analizlerini proje temelli yaparak araştırmacıların projelendirilmiş çalış-

malarına katkı sağlar.  Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sanayi Ar-Ge ve ürün geliştirme

projelerine bilimsel ve teknik destek sağlayarak yeni ürünlerin geliştirilmesine, kuruluşların

ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunur.

b) Ekonomik Katkı ve Ticarileşme Birimi: Birim, ulusal ve uluslararası fon sağlayan

kuruluşlara proje hazırlama, başvuru ve izleme hizmetlerini verir. Sanayi kuruluşlarına ve araş-

tırmacılara bilgi, teknoloji ve işbirliği kaynaklarına erişim konularında ulusal ve uluslararası

ortaklık anlaşmalarına aracılık yapar. Üniversitede oluşan bilgi birikiminden toplumun daha

fazla yararlanabilmesi için akademisyenleri ve mezunları teknokentlerde, kuluçka merkezle-

rinde ve teknoloji geliştirme merkezlerinde firma kurmaları için destekler. Kurulmuş firmalarda

daha fazla sayıda mezun istihdamına destek verir. Sanayicinin kendi bünyesinde çözemediği

sorunlara yardımcı ve yol gösterici olur.  Sanayicileri Ar-Ge ve yenilikçiliğe teşvik eder, fi-

nansman için sanayiciyi yurt içi ve yurt dışı kaynaklara yönlendirerek finansman konusunda

yol gösterici olur. İstanbul Üniversitesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB,

TÜBİTAK, İSKA, TGV, İSO ve benzeri kuruluşlar arasındaki işbirliği protokolleri yapar ve

yürütülmesini sağlar. Üniversite çıkışlı şirket kurulmasına yardımcı olmak üzere hukuki işlem-

ler, iş geliştirme, çekirdek sermaye temini, kuluçkalık sağlama, iş rehberliği ve pazarlama gibi

konularda destek hizmetleri verir.

c) Araştırma İşbirliği ve Etkileşim Birimi: Birim, araştırmacıların, özel sektör kuruluş-

larının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör

kuruluşlarına tanıtılmasını sağlar. Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve ye-

niliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve yönlen-

dirilmesini yapar. Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında araştırmacıların, doktora ve yüksek

lisans öğrencilerinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde

yapmalarını ve projelerinin sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılmasına destek verir. Sanayi

ve Ar-Ge kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alandaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin rekabet

gücünü artırabilmek için teknoloji tabanlı yeni ürün ve üretim stratejilerini geliştirmelerine

destek olur. Üniversite sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri için ulusal ve ulus-

lararası hibe fonlarından ve diğer kaynaklardan yararlanabilmesi için sevk ve idare, çok ortaklı

projelerde proje takımı oluşturma, proje ortağı bulma ve benzeri faaliyetlerin yapılması, pro-

jelerin koordine edilmesi hizmeti verir.
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ç) Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü Geliştirme Birimi: Birim, Üniversite bünyesinde

lisans ve lisansüstü düzeyinde girişimcilik, yenilikçilik, teknoloji yönetimi ve proje yazımı

derslerinin içeriklerinin hazırlanması, güncelleştirilmesi, derslerin Üniversitedeki tüm birim-

lerde verilmesi için eğitimcilerin eğitilmesi çalışmalarını düzenler. Teknoloji transfer ofisi, ku-

luçka merkezi ve teknoloji geliştirme merkezleri kapsamında gerçekleştirilecek girişimcilik,

teknoloji yönetimi ve yenilikçilik sertifika programlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlar,

gerektiğinde bu hizmetleri sevk ve idare eder. Kuluçka merkezi veya teknokent bünyesinde gi-

rişimcilere yönelik birebir danışmanlık desteği verir.  Girişimcilerin risk sermayesi kuruluşla-

rına yönlendirmesini sağlayıp ortaklık kurmalarına destek olur.

d) Fikri Mülkiyet Havuzu Birimi: Birim, Üniversite öğretim elemanlarının; ulusal ve

uluslararası patent, faydalı model, endüstriyel tasarım belgesi, ulusal ve uluslararası patent baş-

vurusu sayılarının artırılması için teşvik, sevk ve idare hizmeti verir. Üniversite ile Türk Patent

Enstitüsü arasındaki işbirliği protokolleri yapar çalışmaları yürütür.

e) Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi: Birim, Üniversitenin özel sektör ve kamu kurum

ve kuruluşlarıyla ilişkilerini kurumsal bir şekilde sağlar. Üniversiteyle diğer kurum ve kuru-

luşlar arasında somut işbirliğine dayalı yazılı protokol ve anlaşmalar gerçekleştirir. Üniversi-

tenin teknolojik bilgi birikimini ekonomik değeri olan projelere dönüştürülmesini sağlamayı

hedefler. Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Üniversitedeki yetkin araştırmacılarla

sanayi firmalarının eşleştirilmesi için birebir hizmet verir. Sanayi ile kontratlı projelerin olu-

şumu ve süreçlerin takip edilmesi, idari ve mali desteğin verilmesine destek olur.

f) Proje Destek Birimi: Ulusal ve uluslararası projelerin tümüne hazırlık ve yürütme

aşamalarında destek sağlar. Gerekli eğitimleri yapar ve başvuru sürecini ve destek alındıktan

sonraki süreci destekler. Finansmanın dağılımı, bütçelenmesi ve gerçekleşmesi sırasındaki des-

tekleri verir.  Diğer uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma enstitüleri, teknokentler ve

benzeri birimlerle koordineli olarak projeler hazırlar ve yürütür.

g) Biyomedikal ve Teknolojileri Birimi: Üniversitede biyomedikal, klinik mühendisliği

ve sağlık teknolojileri alanında gerçekleştirilecek teknoloji transfer hizmetleri İstanbul Üni-

versitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü ile koordineli olarak Merkez tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

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

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

rildiği usul ile görevden alınabilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   9 Eylül 2013 – Sayı : 28760

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



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

sından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Mer-

kez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından

biri vekâlet eder. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine

yenisi atanır.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

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

kanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkez birimlerinin faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin donanım, test laboratuvarı, tamir-bakım atölyesi gibi teknik altyapı ve

Ar-Ge destek yapıları birimlerinin oluşturulması ve bunların ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte

hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri ara-

sından 7 üyenin atanmasıyla oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev

süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti

üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekti-

ğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını Danışma Kurulunun görüş ve

önerilerini dikkate alarak hazırlamak,

b) Merkez birimlerinin kullanım ve çalışma prensipleri ile ilgili mevzuatını hazırlamak,

c) Merkez birimlerinin işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma

programını hazırlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve yıllık büt-

çesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar karara bağlamak ve rapor halinde Rektörlüğe sunmak,

e) Merkeze bağlanacak ya da bağlı olarak açılacak birimlerin, teknik altyapısını ve Ar-Ge

destek yapılarını oluşturmak ve bunların idarecilerini belirlemek,

f) Merkezde yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörlerini görevlendirmek

ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak,

g) Danışma kurullarında saptanan görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-

nulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konularında sonraki danışma kuruluna rapor

sunmak,

ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapılmasını sağlamak,

h) Alınan bütün kararları Rektör onayından sonra uygulamak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Fakülte yönetim kurulları tarafından seçilen Mü-

hendislik Fakültesinden en az iki, Cerrahpaşa Tıp, İstanbul Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültele-

rinden en az dört, Veterinerlik, İşletme, Orman, İktisat, Edebiyat, Fen, Eczacılık, Su Ürünleri,

Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin her birinden en az bir üye, İSO, İSKA, KOSGEB,

TGV ve TÜBİTAK’ın her birinden en az 1 üye, öğrenci temsilcileri olarak Mühendislik, Cer-

rahpaşa Tıp, İstanbul Tıp, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi Fakülte Kurul-

larının her birinin belirleyeceği birer üyeden oluşur.  Danışma Kuruluna Yönetim Kurulu üye-

leri de katılırlar. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, görüş

ve düşüncelerine başvurulmak üzere en çok 2 kişi daha davet edilebilir. Danışma Kurulu en az

35 en fazla 40 üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir.  Danışma Kurulu yılda en az bir

defa Müdürün başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak alınacak tedbirler ile yapılacak

uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamına giren kişisel

görüşlerini kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Yönetim Kuruluna bildirmekte

serbesttirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Ku-

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

dirilecek personel, yurt içi ve yurt dışı fonlar çerçevesinde çalıştırılacak elemanlar ve gönüllü

çalışanlar ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerektiğinde yetkisini

Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

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

türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin malı olup hizmetlerin gerçekleş-

tirilmesinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2013 AĞUSTOS GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
2900-5 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

9 Eylül 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28760 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

8 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
 Elazığ 

İLANEN TEBLİĞ 
Esas No : 2011/884 
Karar No : 2011/23 
Suç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  
Şüpheli Kimliği : Eren KAYA, Mustafa ve Hatice oğlu, 1981 doğumlu, Tunceli/Mazgirt 

Dazkar Köyü nüfusuna kayıtlı, TC.Kimlik No: 41306029982, Hakkari 
Yüksekova 34’üncü Hudut Tugay 6’ncı Hudut Tabur Komutanlığı 
emrinde görevli P.Er, Tunceli/Merkez Atatürk Cad. Eğitimciler Cad. 
No:32/5 adresinde ikamet eder.  

Suç Tarihi : 10.10.2011  
Yukarıda açık kimliği ve üzerine atılı suçu yazılı şüpheli Eren KAYA hakkında Askeri 

Savcılığımızca yürütülen soruşturma sonunda, 353 S.K.’nun 21’inci maddesi gereğince Askeri 
Savcılığımızın YETKİSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, verilen karar şüphelinin bilinen 
adreslerinde bulunmaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
Kanununa göre Resmi Gazete aracılığı ile yapılan bu duyurunun yayımı tarihinden 15 gün sonra 
yapılmış sayılacağı ilan olunur. 7273/3 

————— 
İLANEN TEBLİĞ 

Esas No : 2013/73 
Karar No : 2013/1 
Suç : Firar (3 Kez), İzin Tecavüzü  
Şüpheli Kimliği : Özgür KÜLÜĞ, Abdurahman ve Güneş oğlu, 1972 doğumlu, 

Bingöl/Yedisu Döşengi Mahallesi nüfusuna kayıtlı, TC. Kimlik No: 
13204777944, Kars 14’üncü Mknz. P. Tug. K.lığı emrinde görevli 
1972/2 tertip P.Er, Adana/Çukurova Huzurevleri Mah. 80. Yıl 
Bulvarı, No:40/1-10 adresinde ikamet eder.  

Suç Tarihi : 1 - 30.06.1992-08.07.2012 
  2 - 17.08.1992-08.02.1993  
  3 - 18.02.1993-19.10.1993 
  4 - 24.02.2003-Halen  
Yukarıda açık kimliği ve üzerine atılı suçu yazılı şüpheli Özgür KÜLÜĞ hakkında Askeri 

Savcılığımızca yürütülen soruşturma sonunda, 353 S.K.’nun 21’inci maddesi gereğince Askeri 
Savcılığımızın YETKİSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, verilen karar şüphelinin bilinen 
adreslerinde bulunmaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
Kanununa göre Resmi Gazete aracılığı ile yapılan bu duyurunun yayımı tarihinden 15 gün sonra 
yapılmış sayılacağı ilan olunur. 7273/4 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı askeri birliklerinde 

bulunan teknik özellikleri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan (± %20 Toleranslı) takriben 

700 ton muhtelif araç ve malzeme hurdası (Man Kamyon, Minibüs, Jeep ve binek araçlar ile 

Muhtelif Demir çelik, Lastik, ahşap, tekstil, yatak, akü, Paslanmaz, elektrik-elektronik, kablo, 

Alüminyum, bakır v.s. malzeme hurdaları) K.K.T.C. Lefkoşe Sanayi Odası Başkanlığında kapalı 

zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte satışa arz edilmiştir. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

20 EYLÜL 2013 11.00 K.K.T.C. / LEFKOŞE SANAYİ ODASI 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden ve KKTC Lefkoşe Sanayi Odası Başkanlığından temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHTE SAAT 11:00'E KADAR 

KKTC LEFKOŞE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDA HAZIR BULUNAN MKE HURDA 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONUNA VERİLMİŞ OLACAKTIR. IHALEYE 

K.K.T.C.’DE KANUNI IKAMETGAH SAHIBI OLAN FIRMALAR KATILACAKTIR. 

K.K.T.C.’DE IKAMET EDEN FIRMALAR VERGI DAIRESINE KAYIT VE VERGI 

MUKELLEFI OLDUGUNA DAİR BELGESINI TEKLIF MEKTUBUNA 

EKLEYECEKLERDIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0 312 3841065 - 0 312 384 03 07/178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 0 232 6251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 0 318 2242898 

SEYMEN HUR. MD. : 0 262 3413797/124-126 7513/1-1 
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AMASRA 2-A NO.LU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI 36 YIL SÜREYLE RÖDÖVANS KARŞILIĞI 

İŞLETMEYE VERİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

1 - Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen 

Kurumumuz Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırları içersinde bulunan 2-A No.lu 

Taşkömürü sahası 36 yıl süre ile Rödövans karşılığı maden işletmeciliği yapabilecek ehil gerçek 

ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye 

çıkarılmıştır. 

 

RÖDÖVANS İHALESİ DOSYA NO İHALE TARİHİ 

AÇILIŞ 

SAATİ Ş.BEDELİ 

Amasra Müessesesi 2-A 

No.lu Taşkömürü Sahası 
1313602 04.11.2013 15.00 1.000,00TL 

 

2 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale şartnamesini TTK Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Zonguldak adresinden bedeli karşılığında temin 

edebileceklerdir  

3 - Teklif zarfları 04/11/2013 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14:00’e kadar TTK 

Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube 

Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı 

toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

4 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz 

5 - İş bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, satım, Kiralama, 

Tesis ve Yapım İşleri yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiş olup, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu hükümlerine tabi değildir. 7584/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 52,50 TL. ile en çok 468.080,93 TL. arasında değişen; 

17/09/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,00 TL, en çok 

46.809,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Hızar Makinası, Tekstil Malzemesi, 

Mensucat, Kumaş, Elektronik Malzeme, Gaz Maskeleri, Gösterge, Boş Konteyner, Rulman, 

Bahçe ve Güneş Şemsiyeleri, PVC Muşamba, Oto Aksam ile Parçaları ve muhtelif giyim 

eşyasından oluşan 57 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 

Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18/09/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

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

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7582/1-1 
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BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız üretim birimince kullanılmak üzere 150.000 Kg buz teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 
2 - Teklifler en geç 17.09.2013 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7575/1-1 

————— 
ARAÇ KİRALANACAKTIR 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 3 (Üç) adet araç kiralanması teklif alma yoluyla 
alınacaktır. 

2 - Teklifler en geç 16.09.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 
Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 7576/1-1 

—— • —— 
JEOTEKNİK HİZMETLER LABORATUARINDA KULLANILMAK ÜZERE PETROGRAFİK 

İNCELEME İÇİN NUMUNE HAZIRLAMA SETİ ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2013/121812 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın  
adı ve miktarı : Jeoteknik Hizmetler Laboratuarında Kullanılmak Üzere 

Petrografik İnceleme İçin Numune Hazırlama Seti 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. İhalede kısmi teklif verilebilir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 01.10.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7495/1-1 —— • —— 
ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 
Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 
Müdürlüğünde kullanılmak üzere çamur susuzlaştırma sistemi yerine montajı yapılarak kapalı 
zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 
50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN 
TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) 
numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 
0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 
İhale tarihi 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı 
zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 7542/1-1 
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BATMAN MERKEZ TEVSİİ (2. BÖLÜM) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  

ALTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Batman Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Batman Merkez Tevsii (2. Bölüm) Organize 

Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No: 1 BATMAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Merkez Tevsii (2. Bölüm) Organize Sanayi 

Bölgesi altyapı yapım işi. 

b) Yapılacağı yer : BATMAN 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 3.534.450.-TL 

f) Geçici Teminatı : 247.411,50 TL 

3 - İhalenin 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 24/09/2013 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80'i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

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

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

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

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

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

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

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

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

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 10. 

Cad. No : 1 BATMAN adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

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

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

almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7553/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi 

Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Gaziler Mah. İstiklal Cad. No: 2/1    46800 - Türkoğlu/ 

KAHRAMANMARAŞ 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi 

altyapı yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : Türkoğlu/KAHRAMANMARAŞ 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 8.339.850.-TL  

f) Geçici teminatı : 583.789,50.-TL 

3 - İhalenin 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154     8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 26/09/2013 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi.  

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

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

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

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

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

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

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

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

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Kahramanmaraş Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Gaziler 

Mah. İstiklal Cad. No : 2/1 46800 - Türkoğlu/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir 

veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

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

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7559/2-2 
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ALTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Erzincan-Üzümlü Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Erzincan-Üzümlü Küçük Sanayi Sitesi 

altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Eski Müftülük Binası 24150 Üzümlü/ERZİNCAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzincan-Üzümlü KSS’ye ait yol, açık çalışma sahası, 

içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve YG-AG elektrik 

şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Üzümlü/ERZİNCAN 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

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

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 981.000.- TL 

f) Geçici Teminatı : 68.670.- TL 

3 - İhalenin 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 25/09/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

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

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

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

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

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

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

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

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

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

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

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

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Erzincan-Üzümlü KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Eski Müftülük Binası 24150 

Üzümlü/ERZİNCAN adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

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

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

almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7592/2-1 
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İŞYERİ SATILACAKTIR 

Rize Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listede belirtilen iki cepheli dükkanın (işyerinin) 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden şartname dahilinde açık artırma ihale 

yolu ile peşin satışı yapılacaktır. 

1 - Dükkan (işyeri) muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği 

şekildedir. 

Sıra 

No Mahallesi Pafta Ada Parsel 

Kat. İrt 

No M² Katı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

(%3) 

1 Çarşı 1 4 3 12 65 zemin 
1.550.000,00 

TL 

46.500,00 

TL 

 

2 - İhale 19/09/2013 Perşembe günü, saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 

3-a - İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişiler için; 

a-1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi 

b-2- Vukaatlı Nüfus kaydı 

c-2- İmza sirküleri (Noter tasdikli) 

d-3- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı) 

e- Şirket olarak katılacaklar için ; 

e-1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli) 

e-2- Ticaret odası sicil kaydı 

e-3- İmza Sirküleri (noter onaylı) 

e-4- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı) 

e-5- Tebligat için adres beyanı 

f - Ortak girişim olması halinde; 

f-1- Noter onaylı ortaklık belgesi, 

f-2- Ortakların imza sirküleri (noter onaylı), 

f-3- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı, 

f- 4- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, 

f-5- Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi, 

f-5- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklardan birinin vermesi yeterlidir. 

g- Geçici teminat makbuzu. 

h- Şartname alındı makbuzu 

i- Belediyemize borcu olmadığına dair belge 

4 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir. 

5 - İdarenin Adresi:  

Belediye Hizmet Binası İhale Büro Şefliği Kat: 2 

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE 

Telefaks: 0464 214 40 91  

Mail Adresi: muratozgan53@hotmail.com  

6 - İhaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Rize Belediyesi Encümen 

salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7 - İhaleye katılmak isteyenler 150 TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz İhale 

Bürosundan alabilir veya ücretsiz görülebilir.  

İlanen duyurulur. 7486/1-1 
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7 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santralı İşletme Müdürlüğünden:   

Dosya Adı : TERMAL PLAZMA KAPLAMA MAKİNASI 

YEDEKLERİ MAL ALIMI  

İşin Tanımı : TERMAL PLAZMA KAPLAMA MAKİNASI İÇİN 

7 KALEM YEDEK MALZEME MAL ALIMI  

İhale kayıt numarası : 2013/122111 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ BURSA DOĞAL GAZ KOMBİNE 

ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeni Yalova Yolu 15. Km 16105 Ovaakça/BURSA  

b) Telefon ve faks numarası : 0 224 267 11 70 - 0 224 267 11 77  

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

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem  

b) Teslim yeri (yerleri) : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ 

KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Ovaakça/BURSA 

c) Teslim tarihi (tarihleri) : İstekliler tekliflerinde belirteceklerdir. 

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BURSA DOĞAL GAZ 

KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ (İhale Odası) Ovaakça/BURSA 

b) Tarihi ve saati : 27.09.2013 Cuma günü 14:30 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;  

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

Belgesi,  

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge  

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 

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

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge  

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler;  

4.2.1 - İstekliler, teklif edilen ürünle ilgili ISO 9001:2008 kalite belgesini teklifleri ekinde 

sunacaklardır. 

4.2.2 - Yüklenici, teklif edilen ürünün orijinal olduğuna dair, fabrika çıkış belgesi veya 

gümrük belgesini malzeme teslimatında idareye vereceklerdir.  

4.2.3 - ………………………………………………………………………………………. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması ;  

7.1 - İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 30,00.-TL karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler posta masrafı dahil 36,00.-TL doküman bedelinin Vakıflar 

Bankası T.A.O. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şubesi, Şube Kodu: 699 IBAN : TR43 0001 5001 

5800 7286 6083 22 no lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yolu ile 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 faksına veya yazılı 

olarak İdareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yolu ile gönderilecektir. İhale dokümanının posta yolu ile 

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

olmasından dolayı İdaremiz 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 Yeni Yalova Yolu 15. Km. Ovaakça/BURSA 

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

gönderilecektir.  

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür.  

12 - Bu mal alımı işi EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 Sayılı 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7540/1-1 
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CNC ÇOK MİLLİ OTOMATİK TORNA ALINACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/123283 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA 

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

c) Web Sayfası : www.mkek.gov.tr 

2 - İhale konusu işin; 

a) Niteliği, türü : Mal Alımı 

b) Miktarı : 1 (bir) adet 

c) Malların teslim edileceği yer: 

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

ANKARA olarak teslim edilecektir. 

c.2) Yerli istekliler için : Mallar MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası 

Müdürlüğü, ANKARA adresinde teslim edilecektir. 

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

Milli Otomatik Torna’nın teslimatının gerçekleştirileceği 

ana kadar geçen süredir. 

3 - İhalenin; 

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

Başkanlığı, 716 no.lu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04/12/2013, 10.30 

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

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

Lirası) 

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

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

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

odadan alınacaktır. 

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

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

organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

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

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

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

b) Tarih ve saati: 04/12/2013, 10.30 

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

İstekli; 

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

posta adresini, 

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

Belgesini, 

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

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

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

olmadığına dair yazılı beyanını, 

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

proforma fatura), 
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6.6. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 

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

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

durumunu gösteren beyanını, 

6.7. Yabancı ise, CNC Çok Milli Otomatik Torna’nın imalatçısı olduğunu belgeleyen ve 

yerleşik olduğu ülkenin Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin 

mevzuatına uygun yetkili kurumunca tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesi’ni, 

6.8. Yerli ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı sanayi ürününün üretildiği yerin 

Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin aslı 

veya noter tasdikli suretini, 

6.9. AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan 

ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) 

Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş 

kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini, 

6.10. Yerli ise, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri 

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

6.11. Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/ 

mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.12. Teklif edilen CNC Çok Milli Otomatik Torna ile ilgili referans listesini teklifi ile 

birlikte sunacaktır. 

7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve 

Yabancı İstekliler katılabilecektir. 

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

serbesttir. 

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 

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

toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 

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

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

15 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Alternatif teklif verilmeyecektir. 

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

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 

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

günüdür. 

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

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

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

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

maddesine istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

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

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

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

ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

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

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

hükümlere uygun olarak verilecektir. 

İlan olunur. 7577/1-1 
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KOCAELİ İLİ, DERİNCE İLÇESİ, ÇENEDAĞ MAHALLESİ 4968 ADA 1 PARSELİN ARSA 

SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) : 

1.“Kocaeli İli, Derince İlçesi, Çenedağ Mahallesi 4968 ada, 1 Parselin Arsa Satış Karşılığı 

Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa 

Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007-26447 

R.G./10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans 

kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara adresinden 09.00 - 18.00 saatleri arasında 1.000 TL. (Bin Türk Lirası) yatırarak 

satın alabilirler. 

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 10.10.2013 tarihine ve saat 15:00’a kadar, sıra 

numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut 

İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak 

da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi 

halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir. 

5. Teklifler 10.10.2013 tarihinde, saat 15:00’de, istekliler huzurunda İhale Komisyonu 

tarafından açılacaktır. 

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet 

edilecektir. 

7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 

1. Türkiye’de tebligat için adres,  

2. Ticaret sicil gazetesi, 

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2013 yılına ait),  

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  

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

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

4. İmza sirküleri,  

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri  

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her 

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

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,  
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6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya 

bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)  

7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında 

en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların 

hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri 

birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak 

belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. 

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi 

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme 

tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,  

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 50.000 m² 

komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. 

inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık 

olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 

ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil 

eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, 

diğer ortaklarda bu şart aranmaz.  

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,  

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi 

yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm 

gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun 

için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç 

yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir. 

Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 20.000.000 TL 

(Yirmimilyon Türk Lirası)’den; veya kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin de yine 

20.000.000 TL (Yirmimilyon Türk Lirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde; ortaklığı 

teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değeri sağlayabildiklerini belgelemesi 

gerekmektedir. 

Bilanço veya eşdeğer belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli 

görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. 

Bu durumda; 

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

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

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve 

bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş 

gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 

sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

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

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

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

tarafından onaylanmış olması gereklidir.  

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

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

İş hacmini gösteren belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun 25.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 20.000.000 TL. den az 

olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu 
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onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 

suretleri sunulur. 

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

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

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir.  

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

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince 

işyerinde bulundurulacaktır. 

 

Sıra No Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minimum Adet 

 Kule Vinç 3 

 Ekskavatör 2 

 Traktör Kepçe 3 

 İnş. Asansörü 8 

 Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi 20.000 m² 

 Vibratör 8 

 Kamyon 4 

 Kırıcı 1 
 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması 

esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında 

bulundurmakla yükümlüdür. 

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise 

taahhütname verilmesi gerekir. 

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman 

ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 

9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’ 

nin % 3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’nin % 6’sıdır. 

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste 

görülebilecektir. 

12. İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 

26/09/2013 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. 

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda 

düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en 

geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800 Bilkent-ANKARA 

Tel : 0 (312) 565 26 42 

Faks : 0 (312) 266 01 34 7574/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) 

sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

A - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI 

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın 

dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım 

halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon 

numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

- Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar. 

 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvan Adet 

Kad. 

Der. Açıklama 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bil.Böl./Kardiyoloji 
Doçent. 1 2 

Kollateral dolaşım alanında 

çalışmış olmak. 

 7516/1-1 

—— • —— 

Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Üniversitemiz Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri için aşağıda belirtilen 

Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’  alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 

Doçentlik için: 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; 

doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, 

özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört 

takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir. 

Başvuru Süresi: İlgililerin 4 Eylül 2013 - 18 Eylül 2013 saat: 17:00’ye kadar 

Üniversitemizin Ankara Cad. No:45 35100 Bornova/İZMİR adresine şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir 

pozisyon için başvuru yapılacaktır. 

 
Birimi Bölümü/Programı Unvanı Adet Özel Koşul 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 

Doçent 1  

 7593/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

ADIYAMAN AKTİF YAŞAM MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 

Adıyaman ili Merkez ilçesinde engellilerin bakımı ve meslek edinmelerine yönelik Aktif Yaşam 

Merkezi yapılması planlanmaktadır. Uygulanacak proje, ulusal düzeyde serbest katılımlı ve tek 

aşamalı bir proje yarışması şeklinde düzenlenen “Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” 

sonucunda belirlenecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adı : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve 

Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak 

No:10/A Kat:15 06510 Çankaya / ANKARA 

c) İdarenin telefon ve faks numarası : (312) 705 70 00/01/02/03, (0312) 705 70 50 

d) Elektronik posta adresi : eyh@aile.gov.tr 

e) Şartnamenin görülebileceği  

    internet adresi : http://www.eyh.gov.tr/tr 

2 - Yarışmanın 

a) Niteliği, türü ve şekli : Tek aşamalı ulusal mimarı proje yarışması 

b) Yarışmanın amacı : Engelliler için aktif yaşam merkezi 

gerçekleştirirken, kültür, sanat, bilim ve çevre 

değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok 

sayıda seçenekten ekonomik, yerel ve kültürel 

geleneği modernize ederek günümüze aktaran 

engelsiz yaşam yapıları ile günümüz mimarisine 

ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin 

seçilmesini, çağdaş normlara, insan haklarına 

uygun ve engelliler için yaşanabilir mekanlar 

oluşturacak bir mimari anlayışın oluşmasını 

sağlayacak projelerin ve müelliflerinin 

belirlenmesini sağlamaktır.  

c) Yarışmaya katılma koşulları Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılınabilir. 

Ekip olarak katılanların her birinin de aşağıdaki 

koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip 

olarak yarışmaya katılanların her biri idareye 

karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. 

Ekip olarak yarışmaya katılanların, idareyle 

ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, 

ekipten birini ekip temsilci olarak belirtmesi 

gerekir.  

  a) TMMOB üyesi Mimar olmak,  
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  b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve 

atayanlar arasında olmamak,  

  c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve 

raportörlerle bunların birinci dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları 

arasında olmamak, 

  d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne 

katılmamış olmak,  

  e) Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen özel 

koşullara uymak, 

  f) İdarece satışa sunulan Şartnameyi satın alıp, 

isim, adreslerini ve e posta adreslerini yarışma 

raportörlüğüne kaydettirmek, (e posta adresine 

yapılan bildirimler geçerlidir.) 

  g) Yarışmayı açan idarede ve yarışma ile ilgili 

her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli 

olmamak, 

  h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden 

danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 

  Yarışmaya katılmak isteyenler ad, soyad, 

telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini 

yazdırıp, yarışma şartnamesini idareden 

alabileceklerdir. 

d) Yarışma takvimi  

1. Yarışmanın ilanı 09 Eylül 2013 

2. Sorular için son gün  25 Eylül 2013 

3. Cevaplar için son gün  30 Eylül 2013 

4. Projelerin teslim tarihi  26 Kasım 2013 

5. Jüri değerlendirme tarihi  6 Aralık 2013 

6. Ödül Töreni ve Kolokyum  İdarenin web sayfasında ayrıca duyurulacaktır.  

7. Danışman, asli ve yedek jüri 

    üyeleri ile raportörlerin isimleri DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

  • Ahmet ZAHTEROĞULLARI (Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Müsteşarı) 

  • Dr. Aylin ÇİFTÇİ (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 

Genel Müdürü) 

  • Hulusi Armağan YILDIRIM (Bakım 

Hizmetleri Dairesi Başkanı) 

  • Hüseyin ŞAHİN (Uzm. Pedagog ve Psikolog) 
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  ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

  • Hasan ÖZBAY/Jüri Başkanı (Y. Mimar) 

  • Mete ÖZ (Mimar) 

  • Orhan HACIHASANOĞLU (Prof. Dr. Mimar) 

  • Osman TUTAL (Doç. Dr. Mimar) 

  • Fatih ALTINOK (İnşaat Mühendisi) 

  YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

  • Ömer Ozan ERKAL (Y. Mimar) 

  • Günay ERDEM (Y. Mimar) 

  • Emrah Cem TOZLU (İnşaat Mühendisi) 

  RAPORTÖRLER 

  • Hilal KARAGÖZ (Mimar - Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı) 

  • Hüseyin KARADAĞ (İnş. Yük. Müh. - Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı) 

  • Leyla ERDEM (Raportör Yrd.) 

e) Verilecek ödüllerin sayısı ve tutarları. d) Ödüller ve Ödeme Şekli 

  1.Ödül: 35.000 TL 

  2. Ödül: 30.000 TL 

  3. Ödül: 25.000 TL 

  1. Mansiyon:15.000 TL 

  2. Mansiyon:15.000 TL 

  3. Mansiyon: 15.000 TL 

  4. Mansiyon: 15.000 TL 

  5. Mansiyon: 15.000 TL  

  Yukarıda belirtilen ödüller, İdarece, yarışma 

sonucunun Resmi Gazete’de ilanını izleyen bir 

ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 

net olarak ödenecektir. 

f) Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl  

   temin edileceği, satın alma bedeli  Yarışma dokümanları T.C. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı / Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 

Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A 

Kat:15   06510 Çankaya / ANKARA adresinde 

ve idarenin web sayfasında görülüp, 50,00 TL 

karşılığında alınabilecektir. Yarışmaya 

katılacakların yarışma dokümanını almaları 

zorunludur. 

 7578/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/5271 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf
Tutulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİK
— İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


