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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Nisan 2015
       69471265-305-3730

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Business 20 (B20) Bölgesel Danışma Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak
üzere; 2 Nisan 2015 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Nisan 2015
     68244839-140.03-124-260

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3730 sayılı yazınız.
Business 20 (B20) Bölgesel Danışma Toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak

üzere, 2 Nisan 2015 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın
dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi
uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Nisan 2015
CUMA

Sayı : 29315



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Nisan 2015
       69471265-305-3731

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Nisan 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği
Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Nisan 2015
     68244839-140.03-125-261

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2/4/2015 tarihli ve 69471265-305-3731 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği
Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/16
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun
önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Yusuf ULCAY atanmıştır.

2/4/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/17
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kuru-
lunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul KARSAK atanmıştır.

2/4/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/18
Harran Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun
önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN atanmıştır.

2/4/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/19
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun
önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mahmut AK atanmıştır.

2/4/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/20
Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun
önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Ubeyde İPEK atanmıştır.

2/4/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2015/21
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu

ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kuru-
lunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Peyami BATTAL yeniden atanmıştır.

2/4/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ BAĞIRSAK YETMEZLİĞİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak

kurulan Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabili-

tasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Hasta denetimi;
1) Hastalık ve hastaya özel, acil, uygun tedavinin birden fazla disiplin tarafından su-

nulması.
2) Mortalitenin azaltılması.
3) Komplikasyonların azaltılması.
4) Hasta ailelerine destek programları geliştirilmesi.
5) Ülkemizde hastaneye bağımlı yaşamlarını sürdürebilen bağırsak yetmezliği hastala-

rının evde izlemlerinin sağlanabilmesi.
6) Hastaların toplum hayatına kazandırılması.
7) Uygun zamanlama ile cerrahi ve transplantasyon tedavilerine geçiş sağlanabilmesi.
b) Akademik hedefler;
1) Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon kurularak Türkiye’de bağırsak yetmezliği preva-

lansının araştırılması ve sorunun boyutunun belirlenmesi.
2) Disiplinler arası iletişim ve uygulanan analizler ile bağırsak yetmezliği nedenlerinin

belirlenmesi.
3) Deneysel bağırsak yetmezliği modellerinde araştırma projeleri planlanması.
c) Koordinasyon;
1) Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon kurularak evde total parenteral beslenme ve bakım

desteği verilmesi.
2) Ülkemizdeki yeni doğan, çocuk cerrahisi, çocuk gastroenterolojisi alanlarındaki he-

kim, klinik ve bilim dalları ile koordinasyon kurulması.
3) Gerek hasta denetimi ve gerekse araştırma projeleri alanında uluslararası merkezler

ile koordinasyon kurulması.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İntestinal yetmezliği olan hastaların, tıbbi, psikolojik ve beslenme konusunda deste-

ğini sağlamak, hastaların hastane bağımlılığını ortadan kaldırmaya yönelik evde uygulayabi-
lecekleri parenteral beslenme desteğini sağlamaya yönelik ekip oluşturmak, gerekli olan has-
talara bağırsak nakli için uygun zamanlama ve hazırlama yapmak.

b) İntestinal yetmezlik tedavi ve uygulamaları alanında Üniversitenin Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi bünyesindeki anabilim dalları, diğer kamu kurumları ve özel kuruluşlara da-
nışmanlık hizmeti sunmak ve gereğinde ihtiyaçlarını karşılamak.

c) İntestinal yetmezlik ve rehabilitasyon alanında Sağlık Bakanlığı, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortaklıklar oluşturmak ve bu ortaklıklarda Türkiye’yi
temsil etmek.

ç) İntestinal yetmezlik ve rehabilitasyon ile ilgilenen birimlerin ulusal ve uluslararası
kalite standartlarına uygun, standart izlem ve tedavi protokolleri geliştirilmesi için çalışmalar
yapmak.

d) İntestinal yetmezlik ve rehabilitasyon konusunda aile hekimleri, çocuk sağlığı ve
hastalıkları uzmanları ile çocuk cerrahlarını bilgilendirmek ve kamuoyunda farkındalık yarat-
mak.

e) İntestinal yetmezlik alanında ulusal ve uluslararası araştırma projeleri oluşturmak
veya mevcut projeleri desteklemek ve koordinasyon sağlamak.
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f) Yurt içi ve yurt dışı üniversite, kamu ve özel hastaneler ile işbirliği ve ikili anlaşma
protokolleri yapmak, ortak toplantılar düzenlemek, araştırma projelerine destek sunmak ve fi-
nans kaynağı teminine çalışmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre, teorik ve/veya
uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ğ) Kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına Merkezin çalışma alanlarına
yönelik eğitsel faaliyetler yapmak.

h) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü
ve bilgisini geliştirmek üzere görevlendirmeler yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluş-
lara personel göndermek, başka kurum ve kuruluşlardan bu amaçla görevlendirmeler yoluyla
gönderilenleri kabul etmek.

ı) Merkezin kuruluş amaçlarını ve faaliyet alanlarını içeren konularda; 2547 sayılı Ka-
nun, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; güncel ulusal mevzuat hükümleri doğrultusunda Merkez Mü-

dürü olabilme kriterlerine sahip Merkezin faaliyet göstereceği alanda en az beş yıl deneyime
sahip tıp fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürü-
tülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevden alınması veya Müdürün süresini doldurmadan görevden ayrıl-
ması durumunda, ayrılan Müdürün kalan görev süresini doldurmak üzere Rektör tarafından
müdür yardımcılarından biri vekâleten görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bı-
rakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derece

sorumlu kişi olarak bu yönde gerekli önlemleri almak, uygulamak ve Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak, Mer-

kezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak
Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun
projeler gerçekleştirmek.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanıl-
ması için gerekli girişimlerde bulunmak.

e) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanları olan ba-

ğırsak yetmezliği ve rehabilitasyonunda deneyimli, en az iki müdür yardımcısı, Müdürün öne-
risi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içerisinde, Merkezin etkinliklerini yürütür.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Diğer dört üyeden en az üçü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda deneyim sahibi
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olan öğretim üyeleri arasından; bağırsak yetmezliği konusunda deneyimli Çocuk Gastroente-
roloji Bilim Dalından bir kişi, Pediatrik solid organ nakilleri konusunda deneyimli Cerrahi Bi-
limler Bölümüne bağlı Anabilim Dallarından bir kişi, gastrointestinal sistem cerrahisinde de-
neyimli Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalından bir kişi olmak üzere; Müdürün önerisi, Rektörün
onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla
Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme
yapılır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Müdür gerekli
gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu tutanaklarının birer kopyası Rektörlüğe gönderilir.

(4) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üye-
liği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş amacı doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları

almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve idari birimler ile bu gruplara ve
birimlere atanacak adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

b) Müdürlükçe hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek ve karara bağla-
mak.

c) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olacak karar almak.
ç) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.
d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek.
e) Merkezin yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği için

gerekçeli karar alarak ilgili kurumun desteğinin sağlanması için Rektörlüğe sunmak.
f) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını

yapmak.
g) Yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Üni-

versitede görevli on iki öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirile-
bilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaç ve faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.
b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında

Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yö-

netimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yö-
netim organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 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) Merkez (EGE PLM): Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemme-

liyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Proje ekibi: Merkezin Proje ekiplerini,
e) Proje yürütücüsü: Merkezin Proje yürütücülerini,
f) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Ege Üniversitesini,
h) Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM): Günümüzün rekabetçi, talepkâr ve ekonomik

olarak zorlayıcı dünyasında bütünleşik ürün tasarımı ve gelişimi iş birliği içinde ürün geliştiren
birçok birey, grup, organizasyon ve hatta toplumun girdilerine bağımlı karmaşık bir süreci

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve İş Birliği Esasları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye'de mühendislik uygulamalarının yer aldığı tüm sektörlerde Türkiye'nin kal-

kınma hedefleri de göz önünde bulundurularak Türk sanayisinin PLM'ye yönelik uygulamala-
rının araştırılması ve PLM konusundaki farkındalığın artırılması,

b) Uluslararası ve ulusal düzeyde PLM konusunda uygulama yapan üniversite ve araş-
tırma enstitüleri ile ilişkilerin geliştirilmesi,

c) Güncel PLM yazılımları ile Merkezin olanak ve yeteneklerinin geliştirilmesi,
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ç) PLM konusunda farklı mühendislik ve disiplinler arası uygulamaları içeren projelerin
geliştirilmesi,

d) PLM konusunda araştırmacıların eğitilmesi ve PLM uzmanlığına sahip eğitimciler
vasıtasıyla Türk sanayisinin PLM uygulamalarının gerçekleştirilmesine katkı sağlanması, mev-
cut sorunlarına çözüm üretilmesi,

e) Üniversitemizde eğitim gören farklı disiplinlerden öğrencilerin PLM platformunda
sanayi ile ortak projeler geliştirmesi ve yürütmesidir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin mükemmeliyetini ve etkinliğini sağlamak üzere özellikle proje yöneticileri

ve araştırmacılar için güncel PLM uygulamalarına dair eğitim programları geliştirmek, düzen-
lemek ve gerçekleştirmek,

b) Kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile PLM konusunda farkın-
dalık yaratmak, ortak etkinlik düzenlemek ve projeler yürütmek,

c) Uluslararası ve ulusal kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, yeni fonlar oluşturulması
için çalışmak ve fonlardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlamak, yürütmek ve proje-
lere katılmak,

ç) Sektör beklentileri doğrultusunda PLM uygulamaları kapsamında danışmanlık hiz-
meti vermek,

d) PLM konusundaki gelişmelerin sürekli izlenerek Merkez laboratuvar alt yapısının
günün koşullarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak,

e) Uluslararası ve ulusal düzeyde PLM konusunda seminer, kongre, çalıştay ve/veya
konferans düzenlemek, yayın üretmek,

f) Uluslararası ve ulusal düzeydeki PLM ile ilgili bilgi ağlarına katılımı gerçekleştirmek,
Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak,

g) PLM konusundaki uluslararası ve ulusal standartların geliştirilmesine katkı sunmak,
ğ) Merkez bünyesindeki teknik personelin yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik

çalışmalar yapmak,
h) Merkezin tanıtımını yapmak,
ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.
İş birliği esasları
MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde gerek akademik gerekse sa-

nayi çalışmaları için daha iyi hizmet ortamı yaratmak amacıyla Üniversite, kamu veya özel
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir. İş birliği yapılması halinde, merkezde nitelikli uzman
personel istihdamı, laboratuvar-makine-teçhizatın sarf/bakım giderlerinin karşılanması konu-
sunda üniversiteye ek bir maddi yük gelmemesi, daha kaliteli hizmet üretilmesi ana hedeftir.
İş birliği koşulları üniversitenin maddi bakımdan kazançlı olacağı şekilde düzenlenerek ortak
bir protokol ile kayıt altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri, Eğitim ve Araştırma Grupları

Merkezin organları
MADDE 8 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
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Merkez Müdürü
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işle-

yişinden sorumlu kişidir.
(2) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, tekrar görev-
lendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör yeniden görevlen-
dirme yapar. Merkez Müdürü Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez
Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Altı
aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerde Merkez Müdürü yerine yenisi görev-
lendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya baş-

kanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkeze ait araç gerecin maksimum verimle kullanımını, mesai saatleri içinde ve

dışında sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun ona-

yıyla Rektöre sunmak,
e) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygula-

maya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Merkez Danışma Kuru-
luna bilgi vermek,

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçeleriyle
birlikte hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun onayını da alarak Rektörün oluruna sunmak,

g) Merkez personelinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,
ğ) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içinde yürü-

tülmesi halinde, burada belirtilen yetki ve sorumlulukları iş birliği yapılan kurum/kuruluşun
yetkilisi ile birlikte yürütmek,

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 11 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki Müdür Yardım-

cısı görevlendirilir. Bunlardan biri Merkezin eğitim ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
sanal test ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sanayi ile ilişkinin geliştirilmesi, projelerin yü-
rütülmesi ve organizasyonunda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere PLM konusunda de-
neyimli öğretim üyeleri arasından, diğeri de idari işlerde Merkez Müdürüne yardımcı olacak
ve tercihen üniversite mevzuatını iyi bilen öğretim üyeleri arasından belirlenir. Müdür yardım-
cılarının görev süresi, kendilerini öneren Merkez Müdürü ile birlikte sona erer. Müdürün katı-
lamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.
Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 12 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; Merkezin amaçlarına uygun olarak

yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak,
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b) Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; Merkez Müdürünün üstlendiği tüm
görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

c) Gerekli hallerde Merkez Müdürüne vekâlet etmek.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte toplam yedi

kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu; PLM konusunda uzman, üçü Mühendislik Fakültesi,
üçü de diğer fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu olmak üzere toplam altı öğ-
retim üyesinin Merkez Müdürü tarafından önerilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-
lendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yar-
dımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa
olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.
Merkez Müdürü, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Oyların eşit çıkması
halinde Müdürün oyu iki oy sayılır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Ku-
rulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, amaç ve çalışma alanı

ile ilgili kararları almak ve uygulamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin nite-
liklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez Danışma Kurulunda oluşan görüş ve önerileri değerlendirmek,
c) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları

tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe
önerisini görüşerek karara bağlamak,

ç) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkez Müdürlüğünce ha-
zırlanan personel ihtiyaçlarını görüşerek karara bağlamak,

d) Merkezin akreditasyon çalışmalarını planlamak,
e) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içerisinde

yürütülmesi halinde iş birliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları, ilgili kurum ve
kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek.

Merkez Danışma Kurulu
MADDE 15 – (1) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları Merkez Danışma Kurulunun

doğal üyeleridir. Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkez Danışma Kurulu, doğal üyelere
ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip ol-
duğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden
oluşmak üzere, Merkezden yararlanan kurum ve kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gös-
terilerek, Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen en az 11, en çok 15 kişiden oluşur.
Ayrıca gerek görülmesi halinde, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve
düşüncelerine başvurularak en çok 5 kişi daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör
Yardımcısının da katılımıyla yılda en az 2 kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Merkez Danışma Kurulu üyelerinin yerine
aynı usulle yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer
üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.
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Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde
sektörün ihtiyacı olan sanal test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak,

c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda Üniversite dışı finans kaynaklarının de-
ğerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler
geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ekipleri ve proje yürütücüleri
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim

projelerini yürütmek üzere Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından en az iki kişiden
oluşan bir proje ekibi oluşturulur. Proje ekibindeki kişilerden biri Yönetim Kurulu tarafından
proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.

(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, ücret verilmesi koşulları, her
bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlan-
ması, kabulü gibi usul ve esaslar Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Ancak, başka kurum veya kuruluş ile iş birliği yapılması durumunda merkezde Rektörlük ta-
rafından personel görevlendirilmesine gerek kalmayabilir ve bu durum taraflar arasındaki pro-
tokolde net olarak belirtilir.

Hizmet değerlendirmesi
MADDE 19 – (1) Merkezin verdiği hizmetlerden Ar-Ge niteliği olanlar 26/6/2001 ta-

rihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Ar-Ge niteliği olma-
yanlar da Üniversitenin döner sermaye mevzuatı kapsamında değerlendirilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Sanal analiz esaslarının düzenlenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, oluşup göreve başladığı tarihten

itibaren, Merkezde yapılacak sanal analizlere ilişkin esasları en geç 6 ay içerisinde hazırlayarak
Senatoya sunar.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/33
İşyeri : Duman Kardeşler Tem. İl. Yem. İnş. Tur. Pet. Oto. Giy. İl. 

Gıda Hay. Mad. Eğ. Sağ. Şans Oyunları Paz. Tic. ve San. Tic.
Ltd. Şti.-Gök-Tuğ Tem. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
Sularbaşı Mah. Şeker İş Merkezi No: 6/3 Haydarlı SİVAS

SGK Sicil No : 1035706.058
Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası 
İnceleme : Duman Kardeşler Tem. İl. Yem. İnş. Tur. Pet. Oto. Giy. İl. Gıda Hay.

Mad. Eğ. Sağ. Şans Oyunları Paz. Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.-Gök-Tuğ Tem. Gıd. San. ve Tic.
Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nda Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile İnönü
Bulvarı No: 55 SİVAS adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Sivas Devlet Hastanesi işyerinde
genel temizlik, dezenfeksiyon, ilaçlama, taşıma hizmetleri, çamaşır yıkama ve ütüleme, lavabo,
kalorifer yakma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra
numaralı “Genel işler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Duman Kardeşler Tem. İl. Yem. İnş. Tur. Pet. Oto. Giy. İl. Gıda Hay. Mad. Eğ.
Sağ. Şans Oyunları Paz. Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti.-Gök-Tuğ Tem. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş
Ortaklığı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı
“Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/34
İşyeri : Muhtar İnş. Tur. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hacısalihoğlu

İnş. Tur. Nak. Tem. Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 
İskenderpaşa Mah. Gümüş Batu İşhanı No: 14 TRABZON

SGK Sicil No : 1084216.061
Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası
İnceleme : Muhtar İnş. Tur. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hacısalihoğlu İnş.

Tur. Nak. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nda Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet
alım sözleşmesi ile Kalkınma Mah. Üniversite Cad. TRABZON adresinde kurulu bulunan Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle ya-
pılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda, yer aldığı tespit
edilmiştir.

Karar: Muhtar İnş. Tur. Tem. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hacısalihoğlu İnş. Tur. Nak.
Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yö-
netmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
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KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
Tarih : 30/03/2015

Karar No : 2015/7

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 09/03/2015 tarihli ve 31273 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik

Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 03/03/2015 tarihli ve 6 No’lu Toplantısında alı-

nan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istina-

den hazırlanan ekli “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU’NUN 10/2/2015 TARİHLİ

VE 2015/1 SAYILI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ

YARDIMLARINA İLİŞKİN KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe giren, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 10/2/2015 tarihli ve 2015/1 sayılı “Ta-

rımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararı”nın 4’üncü maddesindeki tablonun

“Azami Ödeme Oranı” sütununda belirtilen oranlar; 1 “Sıra No”lu satırda %14; 4 ve 12 “Sıra

No”lu satırlarda %9; 5 ve 6 “Sıra No”lu satırlarda %10; 7 “Sıra No”lu satırda %6; 10, 11 ve

15 “Sıra No”lu satırlarda %5; 13 “Sıra No”lu satırda %7; 14 “Sıra No”lu satırda %8; 16 “Sıra

No”lu satırda %12 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Aynı Kararın 14’üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra-

larında yer alan “azami ödeme oranı” %13 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Aynı Kararın l5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “azami öde-

me oranı” %10, üçüncü fıkrasında yer alan “azami ödeme oranı” %15, dördüncü fıkrasında

yer alan “azami ödeme oranı” %20 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Aynı Kararın 16’ncı maddesinde yer alan “azami ödeme oranı” %4

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Aynı Kararın 17’nci maddesinde yer alan pekmez için “azami ödeme

oranı” %15 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Bu Karar 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinden:
Esas Karar
2013/969 2014/617

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi  : Ulubey Asliye Hukuk Hakimliği
Tarihi : 11.05.2010
Numarası : 2008/150-2010/67
Davacı : Osman Kutupoğlu Vek. Av. Mustafa Topaloğlu
Davalılar : 1- Ordu İl Özel İdare Müdürlüğü Vek.Av.Ali Arduç

2- Ordu Ulubey Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDEŞ)
3- Ordu Ulubey Kaymakamlığı

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından is-
tenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar
okundu gereği konuşulup düşünüldü:

-KARAR-

Davacı yüklenici açmış olduğu davada ödenmeyen iş bedelinin davalılardan tahsiline
karar verilmesini istemiş; mahkemece yapılan yargılama sonunda davalı İl Özel İdare Müdür-
lüğü yönünden davanın husumet nedeniyle, diğer davalı Ulubey Kaymakamlığı yönünden ise
taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine, davalılardan Köylere Hizmet Götürme Birliği yönün-
den ise davanın kabulüne karar verilmiş ve verilen karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
Kesinleşen bu karara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca davalı İl özel İdaresi Müdür-
lüğü yararına maktu yerine nispi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilmesinin doğru ol-
madığı gerekçesiyle kanun yararına bozulması istenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden davalı İl Özel İdare Müdürlüğü aleyhine açılan davanın hu-
sumet yokluğu nedeniyle reddine, 10.886,00 TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan alınarak bu
davalıya verilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “Görevsizlik,
yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın
nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı 7/2. maddesinde; davanın dinlenebilmesi için
kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın red-
dine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci
bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hük-
medileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Tarifenin bu hükmü uyarınca davada kendisini ve-
kille temsil ettiren ve hakkındaki dava husumet nedeniyle reddedilen davalı İl Özel İdare Mü-
dürlüğü yararına 1.000,00 TL maktu vekâlet ücretine hükmeditmesi gerekirken 10.886,00 TL
nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru olmamış, kararın açıklanan bu nedenle bozulması
gerekmiştir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün
6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken 1086 sayılı
HUMK’nın 429. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZUL-
MASINA, gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığı’na gönderilmesine, 03.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

3 Nisan 2015 – Sayı : 29315                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

ESAS NO : 2014/12733 

KARAR NO : 2015/1894

YARGITAY İLAMI

Davacı Mehmet Çelikkol ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Durağan As-

liye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan

12.11.2013 günlü ve 2013/124-202 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.06.2014 gün ve Hukuk-148015 sayılı yazısıyla kanun

yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği

düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı tarafından açılan yaş düzeltilmesi istemli nüfus davasının yapılan yargılaması

neticesinde mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesin-

leştiği anlaşılmıştır.

Dosya içerisideki mevcut nüfus kayıt örneklerinden, Şerife Çelikkol’un doğum tarihinin

15.06.1999 iken 15.06.1995 olarak düzeltildiği, ancak bu haliyle 20.05.1987 doğumlu annesi

Esime Çelikkol ile aralarındaki yaş farkının 8 yaş olduğu görülmüştür. Bir kadının 8 yaşında

iken çocuğunun olması tıbben mümkün olmadığı halde, çocuğun doğum tarihinin 15.06.1995

olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir.

Hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasında çelişki meydana getir-

memeye ve hayatın doğal akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermesi ge-

rekirken, bu hususa dikkat edilmeksizin nüfus kayıtlarında çelişki yaratacak şekilde hüküm

kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz

itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak

kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dos-

yanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 12.02.2015 gününde oybirliğiyle

karar verildi.
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YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Nisan 2015 

CUMA 
Sayı : 29315 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/527 
Karar No : 2014/481 
Kamu Malına Zarar Verme, Basit Yaralama, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 20/11/2014 tarihli ilamı ile 152/l. a, 86/2, 125/1 maddesi gereğince 
2 Yıl Hapis, İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık (TCK 53/1-a,b,d,e), Velayet Hak. 
Vesayet veya Kayyımlık Hizm. Men (Altsoy) (TCK 53/1-c), 12 Ay Hapis, 1 Yıl 12 Ay Hapis 
cezası ile cezalandırılan Abbas ve Sevda oğlu, 16/08/1991 doğumlu, Azerbaycan uyruklu Reşhad 
ALİYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de İlanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 1806 

————— 
Esas No : 2012/691 
Karar No : 2014/249 
Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Dolandırıcılık 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/09/2014 tarihli ilamı ile 
142/1.e.2, 151/1, 157/1 maddesi gereğince 3 Yıl Hapis, Velayet Hak. Vesayet veya Kayyımlık 
Hizm. Men (Altsoy) (TCK 53/1-c), İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık (TCK 53/1-
a,b,d,e) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Zeynep Sevim oğlu, 15/02/1964 doğumlu, Giresun, 
Şebinkarahisar, Tamzara mah/köy nüfusuna kayıtlı Adnan TÜZÜN tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de İlanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 1807 

—— • —— 
Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/321 
Mahkememizin 2013/321 Esas, 2014/542 Karar sayılı kararı ile sanık Alaattin DEMİR 

hakkında Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan bir 
sene beş ay onbeş gün hapis, Nitelikle Olarak İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan bir 
yıl sekiz ay hapis cezası ve Mala Zarar Verme suçundan ise düşme kararı verilmiş olup gıyabında 
verilen karar sanık Alaattin Demir’e tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince Resmi Gazete’de 
yayınlanmak suretiyle sanık Gülşah Toran’a tebliğine ve kararın Resmi Gazetede yayınına mütakip 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 1804 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DİŞLİ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/36577 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 240 adet dişli kutusu lokomotif revizyonunda 

kullanılmak üzere teknik şartnamelere ve resimlere göre 

imal ettirilmek suretiyle satınalınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20/04/2015 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

20/04/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2752/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Derepazarı/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir. Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü, Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. Derepazarı / 

RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14:00'e kadar Tersane Çay 

Fabrikası Müdürlüğü, Tersane Mah. Cumhuriyet Cad. No: 36 Derepazarı/RİZE adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - ihale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeşekkülümUz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 

sayılı Kamu İlhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İlıale Yönetmeliğimiz hükümlerince 

ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir. 2693/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Ardeşen/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.300.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir.  

Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Işıklı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Ardeşen/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir 2716/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Tirebolu/GİRESUN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.100.000 Kg yaş çay nakliye ve 4.000.000 kg yaş çay 

yükleme işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir.  

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah Tirebolu/GİRESUN 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.04.2015 günü saat 14.00’e kadar Tirebolu Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14oo’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez. 

6 -İhale Kısmi teklife kapalı olup, Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 -Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2619/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hopa/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 22.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL.bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir.  

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa/ARTVİN 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Hopa Çay 

Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale 14.04.2015 tarihinde Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  2620/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - 2015 yılı yaş çay kampanyasında Müdürlüğümüz tarafından 4.600.000 kg yaş çay 

yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 

9.maddesi kapsamında kapalı zarf usulü teklif alma ve “Açık İhale” yöntemiyle ihale edilecektir.  

2 - Bu İhaleye ait Teknik ve İdari şartnameler Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden 

50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin “İdari ve Teknik Şartname” esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14:00’a kadar Veliköy Çay 

Fabrikası Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmelerden Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz. Telgraf, 

teleks, faks v.b. araçlarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez.Nakliye işine teklif verenler,yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ,ihale tarihinden sonra en az 40 

gün süreli olacaktır 

8 - İstekliler teklif ettikleri KDV hariç toplam bedelin enaz %3 ünden az olmamak üzere 

“Geçici Teminat” vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli 

üzerinden % 6 olarak alınır. 

9 - İhale Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’na tabi olmayıp Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2768/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Of Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Of/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 15.500 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 

20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile yapılacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir.  

Of Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Kıyıboyu mah. 61830 Of/TRABZON 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/04/2015 günü saat 14:00’e kadar Of Çay Fabrikası 

Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Of Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  2666/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Merkez/RİZE 

 1 - Müdürlüğümüz tarafından 7.780.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir. 

Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü / Pazarköy Köyü No: 59/Pazarköy/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16/04/2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar 

Pazarköy Köyü No: 59 Pazarköy/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta 

ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sıoranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir 2767/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:  

 Of/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir.  

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Of/TRABZON 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Merkez Mah. 

Baltacıküme evleri No: 34 Kıyıcık/Of/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 

veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Esipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2667/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir.  

ZİHNİDERİN Çay Fabrikası Müdürlüğü/Boğaz mah./Merkez-RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.04.2015 günü saat 14:00’e kadar ZİHNİDERİN 

ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale ZİNİDERİN Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir 2733/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hayrat/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.208.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.  

2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. 

a) Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez mah. Dere cad. no: 11 61450 Hayrat/Trabzon 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015. günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay 

Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Altarnatif teklifler kabul edilmez.. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır.. 

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2691/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 İyidere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 5.400.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 
Çiftlik Çay fabrikası Müdürlüğü/B.Çiftlikköyü/İyidere/RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar 

Çiftlik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu B.Çiftlikköyü/İyidere/RİZE adresinde bulunacak 

şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14.00’de açılacaktır. 
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.. 

6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 
gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale, Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir 2672/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Ambarlık Köyü/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 15.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir.  

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ambarlık Köyü/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’e Kadar 
Ambarlık Çay Fabrikası Ambarlık Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2692/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Güneysu/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 27.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir.  

Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ulucami Mah.Atatürk Cad.No:37 53350 
Güneysu/Rize 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14 Nisan 2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Güneysu 
Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ulucami Mah.Atatürk Cad.No: 37   53350 Güneysu/Rize 
adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 
mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2769/1-1 
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VAGON MUHTELİF KAYNAKLI-TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/37411 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 13 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı-Talaşlı 

İmalat Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/04/2015 - Saat 10:30 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

22/04/2015 günü saat 10:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 2824/1-1 

————— 
VAGON MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2015/37409 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 kalem Vagon Muhtelif Döküm Malzemeleri, 

teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21/04/2015 - Saat 15:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

21/04/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2825/1-1 
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KONKUR ATI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF 

IRKTAN 15 ADET GEBE KISRAK DAHİLDEN VEYA 

İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Dövizi İdaremizce temin edilmek kaydıyla, konkur atı yetiştiriciliğinde kullanılmak 

üzere muhtelif ırktan 15 adet gebe kısrak dahilden veya ithal yoluyla, kapalı teklif usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 300,00-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin 

edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Bakanlıklar 

Şubesi nezdinde bulunan TR310001200940800004000020 no lu hesabına yatırılacaktır. 

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı 

tutarında olacaktır. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 27.04.2015 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

ADRES: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sok. No. 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 

Tel :90 (312) 417 00 47    Fax:90 (312) 425 59 55 2924/1-1 

—— • —— 

YAPRAK BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 300.000 Kg yaprak buz alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 16.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 16.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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 2923/1-1 
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250.000 ADET HM TİPİ RAY ALTI PLASTİK SELET 

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/37192 
İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü - 
Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5/03040 - AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr.(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 
Müdürlüğüne 250.000 adet HM Tipi Ray Altı Plastik Selet (Teknik şartnameye göre) satın 
alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 
3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 27/04/2015 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü - AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN 
Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ-TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2871/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Gündoğdu/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 
% 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir. Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Yoldanaltı No: 22 

(53800)-Gündoğdu/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Hamidiye 
Mah. Yoldanaltı No: 22 - (53800) - Gündoğdu/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 

veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Gündoğdu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2869/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 3 Nisan 2015 – Sayı : 29315 

 

YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı;  

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 7.235 

Ton yem hammaddeleri ve 173,6 Ton yem katkı maddeleri satın alınacaktır. 

S.No Cinsi Miktarı(Ton) 

1 - Buğday Kepeği 1.020 

2 - Mısır Kepeği 1.860 

3 - ATK 1.270 

4 - Pamuk Tohumu Küspesi (PTK) 595 

5 - Soya Fasulyesi Küspesi (SFK) 2.490 

TOPLAM 7.235 

 

S.No Cinsi Miktarı (Ton) 

1 - By-Pass Yağ(Fraksiyonize) 153 

2 - Vitamin-Mineral Premiks 13,3 

3 - Biotin 7,3 

TOPLAM 173,6 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü 

oranında geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16 NİSAN 2015 Perşembe günü saat 

14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62  Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.:  (0 312) 417 84 70 (5 Hat) Fax: (0 312) 417 78 39 2925/1-1 

—— • —— 

KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg kakaolu fındık ezmesi, teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 14.04.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - 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 2922/1-1 
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FİLTRE PRES PLAKALARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2015/39593 

1 - İdarenin 

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

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

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

c) Elektronik posta adresi : -  

2 - İhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Putsch marka (PKF 100-86,5-A1-B) pres filtrelerde 

kullanılmak üzere; 10 adet Baş Plaka, 110 adet 

Membran Plaka, 80 adet Basınç Plaka ve 10 adet Son 

Plaka olmak üzere toplam 210 adet Filtre Pres Plakası 

Alımı  

b) Teslim yeri : Yurtiçi teslimde Ankara Şeker Fabrikası Merkez 

Ambarı; Yurtdışı teslimde CPT Ankara.  

3 - İhalenin 

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

Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6. Kat)  

b) Son teklif verme (ihale)  

    tarihi ve saati : 28 Nisan 2015 Salı günü, saat 14:00  

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 75,00 (Y.Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 28.04.2015 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

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

İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

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

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

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2933/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Başiskele Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmazlar hali hazır mevcut 

durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı 

gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1) İhalelerin Tarihi ve Saati : 17.04.2015 Cuma Günü - Saat: 11:00 

2) İhalelerin Yapılacağı Yer : Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih 

Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 

Başiskele/KOCAELİ) 

3) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. Maddesi ve 

devamına göre Kapalı Teklif Usulü 

4) İhale Şartnameleri : Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale 

Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. 

No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir. 

Tel: 0262 343 20 20            Fax: 0 262 344 42 12 

5) Şartname Bedeli : 100,00 - TL. 

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

1 - Dış zarf 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), 

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun) 

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması 

7) Teklif mektuplarının en geç 17.04.2015 Cuma günü saat 11:00'a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu 

saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate 

alınmaz. 

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Sıra 

No İlçe/Mahalle 

Ada/ 

Parsel No 

Yüzölçümü 

(m
2
) İmar Durumu 

Muhamen Bedeli 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

1 
Başiskele/Karşıyaka 

(Yeni köy) 
484/1 20.000 m

2
 
Kentsel Çalışma 

Alanı 
12.000.000,00 TL 360.000,00TL 

2 Başiskele/Sepetlipınar 181/1 4.333 m
2
 

İlköğretim Tesis 

Alanı 
1.733.200,00 TL 51.996,00TL 

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr 2860/1-1 
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KANTARLARIN BAKIM - ONARIMI, DAMGALANMASI VE PERİYODİK 

KONTROLLERİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR 

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

Kantarların Bakım - Onarımı, Damgalanması ve Periyodik kontrollerinin yapılması Hizmet 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/37876 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

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

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

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kırşehir Şeker Fabrikası içerisinde ve ziraat bölge 

şefliklerinde bulunan 16 adet muhtelif çekerli 

kantarın, TS EN 45501 sayılı “Tartı Aletleri-

Otomatik Olmayan-Metrolojik Özellikler” 

standardına uygun olarak bakım-onarımı, 

damgalanması ve periyodik kontrollerinin 

yapılması işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası ve bağlı ziraat bölge 

şefliklerinde bulunan kantarlar 

c) İşin Süresi : 12 (oniki) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR  

b) Tarihi ve saati : 15.04.2015 Çarşamba Günü - Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

noter tasdikli imza sirküleri, 

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

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

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

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

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

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

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki 
belgeyi de sunmak zorundadır.  

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında 
Kabul İşlemleri Tamamlanan her türlü kantar bakım-onarım işleri, benzer iş olarak Kabul 

Edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 
Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200-

KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Diğer Hususlar: 

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

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 
kabul edilecektir. 

13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2861/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 1308 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Şişli 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : ------- 

e) Ada No : 615 

f) Parsel No : 10 

g) Yüzölçümü : 902 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Vakfiye : Yok 

j) Halihazır : Boş 

k) İmar Durumu : Ticaret Alanı 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : İnönü Mah. Dolapdere Cad. 

3 - Muhammen Bedeli : 19.844.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 595.320.-TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati : 22 Nisan 2015 - 13:00  

Son teklif verme saati : 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz 

olarak görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No:4 

Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL  

  Tel: 0212 455 33 88     Fax: 0212 449 51 33 

9 - Şartname Bedeli : 100.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat  

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli 

Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 

h) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 
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ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

k) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç ihale günü (22 Nisan 2015) en geç saat 13.00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen 

Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen 

tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 2941/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 45,00 TL ile en çok 9.459,00- TL arasında değişen; 

07/04/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,50 TL ile en 

çok 945,90 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen ve Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa 

Sunulan Çay, Kahve, Toz Şeker ve toz içecek cinsi 57 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler 

Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY 

adresinde 08/04/2015 tarihinde saat: 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.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 Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur 2942/1-1 
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DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF  

YERLERDE 1462 KM DOĞAL GAZ BORU HATLARININ  

AKILLI PİG YÖNTEMİ İLE FİZİKİ KONTROLÜ  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge 

Müdürlüğünden:  

BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hatlarının Muhtelif Yerlerde 1462 Km Akıllı Pig Yöntemi ile 

Fiziki Kontrolü hizmet alımı işi, BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 12. maddesine 

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

İhale Kayıt Numarası : 2015/35075 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eskişehir Yolu 23. km Yapracık, Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122973820 - 3122998300 

c) Elektronik Posta Adresi : ofaruk.durmus@botas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : BOTAŞ’ın elindeki ölçümlere göre toplam 1462 km. 

uzunluğundaki Doğal Gaz Boru Hatlarının; “Manyetik Akı 

(Magnetic Flux Inertial navigasyon) ve Caliper tekniğinin 

kullanıldığı Akıllı Pigleme (Intelligent Pigging)” yoluyla, 

boru hattının yapısında ve geometrisinde dış etkiler 

nedeniyle meydana gelmiş anomaliler (boru çapı ve 

şeklindeki değişiklikler, et kalınlığındaki değişimler, 

çöküntü ve çentikler, çatlak, bükülme, buruşma ve 

kırışmalar) ve korozyonlar ile boru hattı için tehlike 

oluşturabilecek diğer tüm metal kaybı özelliklerinin ya da 

anomaliliklerin tespit edilmesini ve bu noktaların 

yerlerinin X,Y,Z coğrafi koordinat değerleriyle (Ülke 

Koordinat Sisteminde- ITRF95 datumu) birlikte, boru hattı 

üzerinde kolay ve doğru biçimde belirlenmesini 

sağlamaktır.  

b) Yapılacağı yer : Ayrıntıları Teknik Şartname ekinde verilen Boru Hatları 

güzergâhlarının geçtiği; EDİRNE, ÇANAKKALE, 

İSTANBUL, TEKİRDAĞ, BALIKESİR, BURSA, 

İZMİR, DÜZCE, KÜTAHYA, BİLECİK, ESKİŞEHİR, 

ANKARA, KONYA, KARAMAN, AKSARAY, NİĞDE, 

YOZGAT, KAHRAMANMARAŞ, KIRŞEHİR, 

MALATYA, ARDAHAN, KARS, ERZURUM il 

sınırlarıdır. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün 

içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanır.  

ç) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 350 (Üçyüzelli) gündür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir 

Yolu 23. km Yapracık/ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 02/06/2015 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

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

Sanatkarlar Odası belgesi;  

a) 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,  

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

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

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. İş ortaklığında 

Pilot ortağın Türkiye Temsilcisi olması yeterlidir. 

4.1.10 İhale konusu işte, idarenin onayıyla alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

kriterler:  

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

kriterler: 
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4.3.1. İstekliler tarafından, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak; 

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

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

sunulması zorunludur.  

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra 

kapsamında değerlendirilir. 

İstekli tarafından, teklif edilen bedelin %60 oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

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. 

4.3.2. İsteklinin, ihale konusu hizmetin uzmanı olan ve aşağıda özellikleri ve sayısı 

verilen teknik personeli bünyesinde çalıştırıyor olması ve bu özellikteki personeli hali hazırda 

bünyesinde çalıştırdığının belgesini teklif mektubu ekinde sunması zorundadır. 

 

Personel 

Tanımı Ünvanı Sayısı Deneyimi Açıklama 

Proje 

Yöneticisi 
Mühendis 1 5 yıl 

Anahtar Teknik Personel Olarak 

Çalışacaktır 

Mühendis Mühendis 2 3 yıl Saha ve Diğer İşler 

Teknisyen Teknisyen 2 3 yıl Saha ve Diğer İşler 

 

4.3.3. İsteklinin, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için kullanılacak olan Geometrik Pig 

ve Akıllı Pig ekipmanlarının teknik özelliklerini gösteren belgelerin, ilgili cihaz ve ekipmanların 

ATEX Sertifikalarını, katalog ve/veya fotoğraflarını teklif ekinde sunması gerekmektedir. 

4.3.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

36 inch veya daha üzeri çaplarda Doğal Gaz, Petrol ve Petrol Ürünleri Boru Hatlarında 

İntelligent Pig (Akıllı Pig) yöntemi ile boru hattı gövdesinde meydana gelebilecek ve boru 

hattının bütünlüğü için tehlike oluşturabilecek tüm metal kaybı özelliklerinin, anomalilerin tespit 

edilmesi ve muayene çalışması sonrasında boru hattı arızalarının yerlerinin saptanması ve 

doğrulanmasını içeren çalışmalar benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. km 

Yapracık/ANKARA adresinden satın alınabilir.  

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

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 500 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Botaş 
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Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi 

nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabı 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 BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. km Yapracık/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif 

verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

9 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Bu 

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 2934/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 107,61 TL. ile en çok 952.260,00 TL. arasında değişen; 

16/04/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,00 TL, en çok 

95.226,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Plastik saat kutuları, Kumaş, Kol düğmesi 

kutusu, Ayakkabı, Paintball gözlüğü, Kaynak gözlüğü, Kaynak camı, Motorsiklet gözlüğü, 

Tekstil, Terlik, Perde, İplik, Gözlük Çerçevesi, Tenis topu, Çanta, Plastik hammaddesi, Oto 

aksam ve parçası, Kol saati, Polyester keçe, Elektrikli silikon tabancası, Kulaklık, Şarj aleti, 

Batarya, Parfüm, Fotoğraf makinası, Güneş gözlüğü, Takı ve Eşarp cinsi 145 grup eşya; açık 

artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 1 Bakırköy/İSTANBUL 

adresindeki ihale salonunda 17/04/2015 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.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. 2937/1-1 
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VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  

b) Adresi  : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 - Çankaya/ 

ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası  : Telefon: 00 90 312 2072151 - Faks: 00 90 312 2869049 

d) Elektronik posta adresi  : arama.hizmetalimi@tp.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) İşin Adı  : Veri Toplama Hizmet Alımı  

b) İhale kayıt numarası  : 2015/39781 

c) Dosya Kodu  : 2015ARA-HA-001 

d) Niteliği, türü ve miktarı  : Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sismik veya sismik dışı 

yöntemler için veri toplama amacıyla yürüttüğü; Sondaj 

Öncesi Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri için her 

türlü arazi şartlarında yürütülen sismik, gravite ve jeoloji 

saha çalışmalarında, TP’nin teknik şartnamede belirtilen 

işleri gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu, projelerin 

bulunduğu İl, İlçe veya köy çalışma sahalarının 

mahallinden temin edilmesi önerilen, her ay için, TP’nin 

asli işi olmayan hizmet işlerinin yapılabilmesi yönünde 

ihtiyaç duyulan saha ekiplerinde, toplam 175 kişilik 

veya karşılığı 5.250 yevmiye olan işçilik hizmeti 

alımıdır. 

e) Hizmete ait diğer bilgiler : TP gerekli gördüğü yer ve zamanda sismik veya sismik 

dışı yöntemler için veri toplama işinde iş artışı veya iş 

eksilişi için Sözleşme Tasarısı’nın 28. maddesinde 

belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar. 

f) Yapılacağı yer  : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Arama Daire 

Başkanlığı saha ekiplerinin Türkiye’de faaliyet 

göstereceği yerlerdir. 

g) İşin Süresi  : Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından 

başlayarak 31.12.2015 (31.12.2015 günü dâhil) tarihine 

kadar geçecek süredir. Ancak, fiili çalışma süresi ve iş 

bitimi İdare’ye bağlı saha ekiplerinin çalışacağı tarih ve 

sürelere göre düzenlenecektir. 

3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE 

SAATİ 

a) İhale Türü- Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü (TP Mal ve Hizmet 

Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23). 

b) Yapılacağı yer  : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Arama Daire 

Başkanlığı 12. kat Ozan SUNGURLU Toplantı Salonu 

Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:10 06100-

Çankaya/ANKARA 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 21.04.2015 Salı günü 

d) İhale (son teklif verme) saati : 14.00 
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4 - İhaleye Katılabilmek İçin 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 

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

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) İdari Şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri. 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi, 

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

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,  

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

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, İdari Şartname 

ekinde sunulan forma uygun belge. 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az 

olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış 

nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir 
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Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte 

sunacaklardır (Ekte örneği verilen, Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk 

ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da 

birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

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

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

(1) İstekliler, Bilanço veya eşdeğer belgeleri için;  

a) İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu ve bilançonun gerekli 

görülen bölümlerini, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerini, 

vereceklerdir.  

(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda; 

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

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

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

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

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

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

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan kriterler aranır. Sunulan bilançolarda varsa 

yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

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

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer 

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

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

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır.  

(6) 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. 

(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz 

etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve 
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yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi 

durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 

(8) Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

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

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. Dördüncü fıkrada yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri 

özeti için de geçerlidir. 

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen 

belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek 

kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: 

(1) İstekliler, iş hacmini gösteren belgeler için;  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaları, 

vereceklerdir.  

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.  

(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin 

parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin 

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

suretleri sunulur.  

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış 

iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

(5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin 

parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen 

gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 

15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 

belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

(7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

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

gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun 

yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları 

sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı 

hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.  

(10) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin 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. 

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, 

her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

(12) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi 

oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Bu ihalede isteklilerce; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

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

odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, 

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, 

ç) 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 sirkülerinin, 

TP’ye sunulması zorunludur. 

4.3.1.1. Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması 

zorunludur. 

4.3.1.2. İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya 

tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki 

belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3.2. İş Deneyim Belgeleri:  

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

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

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

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri, 

ibraz etmesi gerekir.  

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında 

değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; İsteklilerce, teklif edilen bedelin %50’si 

oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgeleri sunulacaktır. 
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(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

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

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

olamaz.  

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

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

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk 

ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur. 

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

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

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

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış vasıfsız işçilik hizmet işleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir.  

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

7 - İhale dokümanı, TP Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 nolu oda 

Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10   06100-Çankaya/ANKARA ve “www.tp.gov.tr” internet 

adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve de TP Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası 425 şube kodlu 

Ankara Kurumsal Şube - 00158007290224965 (IBAN:TR970001500158007290224965) nolu TP 

hesabına 250,00 TL. ihale dokümanı karşılığı yatırılarak temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Türkiye Petrolleri Genel 

Müdürlüğü Zemin kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 

Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir işçilik hizmet tipi için teklif edilen birim fiyatlarının 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. 

İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.  

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

14 - İlan konusu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden 

bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden çıkmakta serbesttir. 

 2936/1-1 
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MUHTELİF ÇEKERLİ KANTARLARIN BAKIMI, ONARIMI, DAMGALANMASI PERİYODİK 

KONTROLLERİ VE AYARLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamız bölgelerindeki 21 adet muhtelif çekerleri olan kantarların T.S.E. tarafından 

hazırlanan TS EN 45501 Sayılı “Tartı Aletleri – Otomatik olmayan- Metrolojik özellikler“ 

Standardına uygun olarak bakım, onarım, damgalanma, pancar işleme kampanyası süresince 15’er 

günlük periyodik kontrollerin ve idarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihlerdeki 

kontrol ve ayarlanması işi Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/38588 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Sivas karayolu 5. km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : Tel 0354 441 10 10 

  Faks 0354 441 10 18 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; 

Fabrikamız bölgelerindeki 21 adet muhtelif çekerleri 

olan kantarların T.S.E. tarafından hazırlanan TS EN 

45501 Sayılı “Tartı Aletleri - Otomatik olmayan- 

Metrolojik özellikler“ Standardına uygun olarak bakım, 

onarım, damgalanma, 2015/2016 pancar işleme 

kampanyası süresince 15’er günlük periyodik 

kontrollerin ve idarenin gerekli görmesi halinde 

belirleyeceği tarihlerdeki kontrol ve ayarlanması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası, Ziraat Bölge Şeflikleri ve Bağlı 

Kantarlar 

c) İşin süresi : Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 

Bakım Onarım Damga ve Ayar işleri 50 (Elli) takvim 

günü, Periyodik Bakım İşleri 2015/2016 kampanya 

süresidir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

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

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

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

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.1.8. Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamircilerine ait Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte vermek 

zorundadır. 

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

kriterler  

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri ; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Ölçü 

ve Tartı Aletleri Bakım Onarımı veya Yüksek Çekerli Kantarların Bakım Onarım ve Ayar İşleri 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL 

(Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

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

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

gönderilebilir.  

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

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

günü olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 2943/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli 

doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca 

Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) 

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı 

dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 

2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim 

edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b - 2 

maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra 

duyurulacaktır. 

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kulunca denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

Başvuru Yeri: 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular Mardin 

Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

(Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada 

meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

 

Birimi Bölümü 

ABD/ 

Alanı Ünvanı Der. Adet Açıklama 

Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih 

Bölümü 

Yakınçağ 

Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 1 

Yakınçağ Tarihi 

alanında Doçentlik 

belgesine sahip olup, 

Mardin Tarihi ve 

Süryani tarihi ile ilgili 

çalışma yapmış olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Resim  
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Eğitimini ve sanatta 

yeterliliğini resim 

alanında yapmış olmak. 

İlahiyat 

Bilimleri 

Fakültesi 

Temel 

İslam 

Bilimleri 

Tefsir 
Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Kur’an ayetleri 

çerçevesinde insanın 

sevinç ve mutluluğuna 

dair çalışmalar yapmış 

olmak. 

 2832/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/86946 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı/Ankara 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour 

Alışveriş Merkezi Karşısı 

Güvercinlik 

Tel-Faks 0 312 456 56 39 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Berkay Kandemir-ikmalci.com  

Adresi 
Demetevler Mahallesi 95 Sokak 

No: 64/A-B Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 47287447586  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4950631468  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
322758  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2947/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2932/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   03.07/2 

Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151  Toplanti Yeri 

Karar Tarih ve no  : 26.02.2015 -3017  ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mahallesi'nde yer alan, I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Maltepe Tümülüsü'nün sit sınırlarının güncellerrmesi konusunda hazırlanan 

bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.11.2014 

tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 23.02.2015 tarih, 1200 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktanldığı 

kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mahallesi'nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.05.2006 tarih, 1172 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 

Arkeotojik Sit olarak tescilli Maltepe Tümülüsü'nün güncellerren tescil fişi, koordinatlı sit paftası 

ve sit sınırlarının aktanldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na 

ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı ilke Kararı'ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili 

hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

koşulları olarak belirlenmesine; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Belediyesince 

Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve 

fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   03.07/60 

Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no :  26.02.2015 - 3021 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Cuma Mahallesi’nde yer alan, I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Osmanlı Mezarlığı’nın sit sınırlarının güncellenmesi konusunda 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

17.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih, 257674-72331 sayılı yazısı, 23.02.2015 tarih, 1204 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Cuma Mahallesi’nde yer alan, Eskişehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.2006 tarih, 1172 sayılı Kararı ile I. (Bir) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Osmanlı Mezarlığı’nın güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit 

paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda mevcut, eski tarihli kaçak kazı çukurlarının 

Belediyesince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası 

rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   26.08/218 

Toplantı Tarih ve no : 12.03.2015 - 153 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no  : 12.03.2015 - 3052 ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen 

Aktarla Nekropolü’nün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili konusuna ilişkin 

Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 10.10.2013 tarih, 89783752-169-4048 

sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro 

Müdürlüğü) 21.01.2014 tarih, 82953731-160-18/362 sayılı yazısı, 09.03.2015 tarih, 1587 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 

2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın 

“Aktarla Nekropolü” adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil 

fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; 

alanda bulunan mimari parçaların Müze Müdürlüğüne taşınmasına, kaçak kazı çukurlarının ilgili 

mahkemenin uygun görüşü alınarak ilgili belediyesince Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılmasına, alanda kaçak kazı yoluyla tahribat yapanların tespit edilmesi halinde sorumlular 

hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 

sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin 

artırılmasına ve sit sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   29.08/216 

Toplantı Tarih ve no : 12.03.2015 - 153  Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no     : 12.03.2015 - 3051  ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi ve Alpu İlçesi, Ağaçhisar Mahallesi 

sınırları içerisinde tespit edilen Ağılsırtı Antik Yerleşimi’nin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı 

olarak tescili konusuna ilişkin Eskişehir Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 03.10.2013 

tarih, 89783752-169-3941 sayılı yazısı, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir 

Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 21.01.2014 tarih, 82953731-160-18/363 sayılı yazısı, 

09.03.2015 tarih, 1588 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Doğanoğlu Mahallesi ve Alpu İlçesi, Ağaçhisar Mahallesi 

sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması 

gerekli kültür varlıklarından olan alanın “Ağılsırtı Antik Yerleşimi” adıyla I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftasının tashih 

edildiği şekliyle uygun olduğuna, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; 

09.10.2013 tarih, 1863 sayılı Kararımızda da belirtildiği üzere alanda bulunan mimari parçaların 

Müze Müdürlüğüne taşınmasına, kaçak kazı çukurlarının ilgili mahkemenin uygun görüşü 

alınarak ilgili belediyelerce Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına,  söz konusu alanda 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli 

olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve sit sınırları içinde 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   03.08/68 

Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no     : 26.02.2015 - 3022 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi’nde bulunan ve adres olarak Küçükhöyük 

Beldesi’nde yer aldığı bilgisiyle I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Mani (Manda) 

Tümülüsü’nün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 26.11.2014 tarihli yerinde 

inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Afyonkarahisar Valiliği’nin (Kadastro 

Müdürlüğü) 12.01.2015 tarih, 139 sayılı yazısı, 23.02.2015 tarih, 1205 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi’nde bulunan ve Eskişehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.11.2007 tarih, 2291 sayılı Kararı ile Küçükhöyük 

Beldesi’nde yer aldığı bilgisiyle I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Mani (Manda) 

Tümülüsü’nün; Kadastro Müdürlüğü’nce iletilen bilgi ve belgelerden Saraycık Köyü’nde yer 

aldığı anlaşılmış olup bu doğrultuda güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 

05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Valiliğince Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI  KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.09/30 

Toplantı Tarihi ve No  : 17.03.2015 - 108 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.03.2015 - 1267 ANKARA 

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Turan Mahallesi 621 ada, 49 parselde yer alan yapının tescil 

edilmesi talebine ilişkin Sungurlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 

07.11.2014 tarih ve 310.2.2.1/952 sayılı yazısı, 06.02.2015 tarih ve 310.2.2.1/92 sayılı yazısı, 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 21.01.2015  tarih ve 260 sayılı uzman raporu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli,  Sungurlu İlçesi, Turan Mahallesi 621 ada, 49 parselde yer alan yapıya ilişkin, 

Sungurlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2012 tarih ve 

M.19.6.SUN.0.13/942 sayılı yazı ve eklerinde 621 ada 49 parsel numarasının 621 ada 23 parsel 

olarak belirtilmiş olmasından hareketle, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun  25.01.2013 tarih ve 293 sayılı kararıyla 621 ada, 23 parsele tescil şerhi konulduğu 

tespit edilmiş olup, 23 parsele ilişkin tescil şerhinin kaldırılmasına, (eski 49) 53 parsele tescil 

şerhinin konulmasına, kararımız eki yeni tescil fişinin onaylanmasına,  Sungurlu Belediye 

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.02.2015 tarih ve 310.2.2.1/92 sayılı yazısında 

belirtilen 621 ada 48 ve 49 no’ lu parsellerin tevhid, ifraz ve yola terkin işlemlerine ilişkin 

Belediye Meclis Kararının ve  tescilli binanın önündeki muhdes  (sonradan ilâve edilmiş orijinal 

olmayan) yapıya dair bilgi-belgelerin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   03.07/22 

Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151  Toplantı Yeri   

Karar Tarih ve no : 26.02.2015 - 3019  ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Karadirek Köyü’nde yer alan, I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Akyolarkası Tümülüsü’nün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

17.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih, 257670-72327 sayılı yazısı, 23.02.2015 tarih, 1202 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Karadirek Köyü’nde yer alan, Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.07.1994 tarih, 2007 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Akyolarkası Tümülüsü’nün güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit 

paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma koşulları olarak belirlenmesine; alanda mevcut eski tarihli kaçak kazı çukurlarının 

Valiliğince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası 

rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları içerisinde madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.07/62 

Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151  Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 26.02.2015 - 3020  ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Hisar Mahallesi’nde yer alan, I. (Bir) ve II. (İki) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Hisartepe Höyük’ün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

17.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih, 257669-72323 sayılı yazısı, 23.02.2015 tarih, 1203 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Hisar Mahallesi’nde yer alan, Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.02.1994 tarih, 1892 sayılı Kararı ile tescilli,  Eskişehir Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.2006 tarih, 1172 sayılı Kararı ile sit 

derecesi ve sınırları I. (Bir) ve II. (İki) Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden belirlenen Hisartepe 

Höyük I. (Bir) ve II. (İki) Derece Arkeolojik Siti’ne ilişkin güncellenen tescil fişinin, imar ve 

kadastrodaki kaymalar düzeltilerek hazırlanan koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 

sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) ve II. (İki) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli 

olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine; alanda mevcut, mermer kabartmalı stel parçasının Müze Müdürlüğü’ne taşınarak 

uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, sit sınırları 

içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki 

ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.07/184 

Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015 - 151  Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no  : 26.02.2015 - 3018  ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Alacami Köyü’nde yer alan, I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Köyaltı Höyük’ün sit sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.11.2014 tarihli 

yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 23.02.2015 tarih, 1201 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Alacami Köyü’nde yer alan, Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.07.1994 tarih, 2011 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Köyaltı Höyük’ün güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit paftası ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 

05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine; sit sınırları içerisinde toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin 

durdurulmasına, madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir 

fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf ULCAY’ın Atanması Hakkında Karar

(No: 2015/16)
— Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul KARSAK’ın Atanması

Hakkında Karar (No: 2015/17)
— Harran Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN’ın Atanması Hakkında

Karar (No: 2015/18)
— İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mahmut AK’ın Atanması Hakkında Karar

(No: 2015/19)
— Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ubeyde İPEK’in Atanması Hakkında Karar

(No: 2015/20)
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Peyami BATTAL’ın Yeniden Atanması

Hakkında Karar (No: 2015/21)

YÖNETMELİKLER
— Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/33)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/34)

KURUL KARARI
— Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30/3/2015 Tarihli ve 2015/7 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/147, K: 2015/25 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/180, K: 2015/30 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2015/1 (Değişik İşler), K: 2015/1 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 15. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 29/3/2015 Tarihli ve 474 Sayılı Kararı ile Eki 136 Sayılı

Genelge İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim
Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeleri

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


