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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“l) Öğretim elemanları: İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri,
okutmanları ve öğretim yardımcılarını,

m) Öğretim yardımcıları: Üniversitede belirli süreler için görevlendirilen araştırma gö-
revlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma

esasları, 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere göre düzenlenir.
Bu personel, aylık, izin ve diğer özlük hakları bakımından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Rektörün izni Mütevelli Heyeti Başkanı, dekan ve yüksekokul müdürlerinin izinleri
Rektör, diğer akademik personelin izni ilgili birim amirinin önerisi ile Rektör tarafından verilir.
Öğretim elemanları dışındaki personelin izinleri ise ilgili birim yöneticisinin önerisi ve Rektö-
rün onayı ile verilir.

(3) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun
hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2008 27037

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Aralık 2015
PAZARTESİ

Sayı : 29562



İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

“(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, daha önce disiplin cezası almış olması
nedeniyle herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda
bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciler, 6 ncı maddede
yer alan eğitim-öğretim ücretini öderler. Özel öğrencilere uygulanacak kabul şartları ilgili ku-
rulca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Anabilim dalı başkanlığı dönem projesi dersi için en geç ikinci ya-

rıyılın başında her öğrenciye bir öğretim elemanını danışman olarak önerir. Dönem projesi
dersi danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerektiğinde ilgili enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla dönem projesi dersi danışmanı değiştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin eğitim gördüğü yarıyılı temel alarak her bir
öğrenci için Üniversitenin bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve/veya ilgili enstitü yönetim
kurulunun onayıyla eş tez danışmanı da atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü
alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi beş asıl ve iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve iki
yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisi her
öğrenci için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.  Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin doktora yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna en az
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2014 29057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/5/2015 29365
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/318 

KARAR NO : 2015/433 

C. SAVCILIĞI ESAS NO : 2015/819 

DAVACI : K.H. 

SANIK : 1 - AHAD ZEIDIK AHRIZ-Muhammedseddrıgh oğlu 

06/04/1985 Ġran doğumlu 

  2 - SIAMAK RANJBAR-Mohammad oğlu 23.06.1985 Ġran 

doğumlu 

SUÇ : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ : 04/06/2015 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 04/06/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık AHAD ZEIDIK 

AHRIZ, SIAMAK RANJBAR hakkında mahkememizce 5607 Sayılı Kanunun 3/18 maddesi 

gereğince mahkumiyet karan verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve 

devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 

yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 10064 

————— 

ESAS NO : 2015/319 
KARAR NO : 2015/440 
C. SAVCILIĞI ESAS NO : 2015/813 
DAVACI : K.H 
SANIK : ALIREZA TAIFEH KOULNOUH-Eshghlı oğlu 11.07.1985 

Ġran doğumlu. 
SUÇ : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 
SUÇ TARĠHĠ : 10/05/2015 
SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
KARAR TARĠHĠ : 05/06/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık ALIREZA TAIFEH 

KOULNOUH hakkında mahkememizce 5607 sayılı Kanunun 3/18 maddesi gereğince 

mahkumiyet kararı verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 

yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 10066 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/389 
KARAR NO : 2015/259 
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 04/06/2015 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Yasanın 3/5, 5237 sayılı TCK'nın 62/1, 52/2 
maddelerin uyarınca Hapis cezasından çevrilme 3.000 TL adli para cezası ve doğrudan doğruya 
verilme 80 TL adli para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, suça konu kaçak eĢyaların 5607 
sayılı Yasanın 13. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca 
müsaderesine dair verilen karar sanıklar Hasan ve Zahie oğlu 1974 doğumlu HUSSEIN SHAHID 
ve Louay ve Shadıa oğlu 1991 doğumlu MOHAMMAD KAMEL ALIBRAHIM'ın tüm aramalara 
rağmen bulunamaması nedeni ile karar tebliğ edilememiĢtir  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 
sanıklar yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 
gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 
baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve 
yöntem ile temyiz dilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaz verilecektir) karar verilmiĢ olup ilan 

olunur. 10067 
—— • —— 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/5 
KARAR NO : 2015/367 
5607 sayılı yasaya aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 29/09/2015 tarihli ilamı ile TCK.nun 66/1-e maddesi uyarınca düĢürülmesine dair verilen 
kararın Ghorbanalı ve Golsüm oğlu 27/08/1977 doğumlu BEHNAM AKBARY NABI' ha tüm 
aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE'DE 
ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 
sanıkların ve katılan vekillerin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe 
veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya 
kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz 
yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde 
kesinleĢtirilerek infaza verilecektir), karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 10068 
—— • —— 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/443 
Karar No : 2014/969 
Sanık : BAKRI ANJERINI - Ahmad ve Nafısa oğlu, 08.01.1986 Suriye D.lu. 

Suriye nüfusuna kayıtlı olup, Suriye Ülkesinde ikamet eder. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri  : Hatay/Merkez 
Suç tarihi : 11.03.2013 
Karar Tarihi : 22.10.2014 
Kanun maddesi : 4733 S.Y.8/4, 5237 S.Y'nın 62/1, 52/2, 53/1 
Verilen ceza : 1 Yıl 8 ay hapis, 80 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, kaçak 

eĢyaların müsaderesine, 
Yukarıda özeti yazılı kararın tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde karar veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 
Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde 
kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 9805 



14 Aralık 2015 – Sayı : 29562 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 

 

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/400 

KARAR NO : 2013/368 

MAĞDUR : ÜMĠT ġEFĠKAKER, Ali Nejdet ve Saadet oğlu,27/05/1952 

Ġstanbul doğumlu. Ġstanbul Ümraniye, Atatürk Mah/köyü 

nüfusuna kayıtlı. Atatürk Mah. Martı Sokak. ÇalıĢkan Apt. 

No. 3 Daire: 2 ÜMRANĠYE/ĠSTANBUL Adresinde oturur. 

SANIK : TEA PKHAKADZE, Ġngo ve Bonno kızı 1980 Gürcistan 

doğumlu, CHAVCHAVADZE SOKAK No. 39 B 

KUTAISI/GÜRCĠSTAN Adresinde oturur. 

SUÇ : Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme, Bina Ġçinde Muhafaza 

Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar 

Verme. 

SUÇ TARĠHĠ : 17/07/2013 

SUÇ YERĠ : ĠSTANBUL/ÜMRANĠYE 

GÖZALTI TARĠHĠ : 23/07/2013 ( Bir Gün ) 

TUTUKLAMA TARĠHĠ : 24/07/2013 (Ġstanbul Anadolu 14.Sulh Ceza Mahkemesinin 

2013/41 Sorgu Sayılı tutuklama müzerrekesi ile tutuklanmıĢtır. 

TAHLĠYE TARĠHĠ : 23/08/2013 (Ġstanbul Anadolu 11.Asliye Ceza Mahkemesinin 

2013/400 Esas Sayılı Tahliye müzekkeresi ile Bakırköy Kadın 

Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumundan Tahliye olmuĢtur. 

KARAR TARĠHĠ : 18/11/2013 

Yukarıda Açık Kimliği yazılı bulunan Sanık hakkında Mahkememizce yapılan duruĢma 

sonunda: 

- Sanığın Hırsızlık suçundan eylemi sabit olduğundan 5237 Sayılı TCK.nun 142/l-b, 

168/2.62.53/l-c. Maddesi gereğince 10 Ay hapis cezası ile, 

- Sanığın Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etmek suçundan eylemi sabit olduğundan 5237 

Sayılı TCK. nun 116/1.62,53/1-c Maddesi gereğince 5 Ay hapis cezası ile, 

- Sanığın Mala Zarar Verme sucundan eylemi sabit olduğundan 5237 sayılı TCK.nun 

151/1.168/2.62,63.53/1-c, Maddesi gereğince 1 ay 20 gün hapis cezası ile, 

Sanık TEA PKHAKADZE hakkında sabit olan yukarıda yazılı üç hüküm yönünden de 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA KARAR VERĠLMĠġTĠR. 

125.00 TL. Mahkeme Masrafının Sanıktan Tahsiline karar verilen TEA PKHAKADZE 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

7201 Sayılı Tebligat kanunun 28.maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına. 

Sanığın gıyabında, Cumhuriyet Savcısının görüldüsü alınarak kararın tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içinde mahkememize veya eĢ değer bir mahkemeye yazılı bir dilekçeyle ya da 

sözlü beyanını Mahkeme Katibine tutanak tutturmak ve Hakime onaylatmak suretiyle Ġstanbul 

Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz haklarının bulunduğuna, bu süre içerisinde 

belirtilen Ģekilde itiraz bulunmaması durumunda kararın kesinleĢtirileceği hususunun taraflara 

ihtarına dair verilen karar ilan olunur. 10134 
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İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2010/139 
KARAR NO : 2015/271 
DAVACI : K.H 

MAĞDUR : YAVUZ EREN, Ġhsan ve Ġpek oğlu, 10/01/1969 SUġEHRĠ 

doğumlu, SĠVAS, AKINCILAR, Üzengi Mah./köy nüfusunda 

kayıtlı, halen Hızırbey Cad Gür Sok No:52 Fikirtepe Kadıköy/ 

ĠSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:24434533682 
SANIKLAR : 1 - BAYRAM DELEN, Ahmet ve Ünzile'den olma, 

06.07.1951 D.lu Samsun Bafra Doğanca köyü nüfusunda 

kayıtlı olup, Mandıra Caddesi KoçtaĢ Sokak No. 16 D. 2 

Kadıköy Ġstanbul adresinde oturur, evli, 3 çocuklu, okuryazar, 

eski sabıkalı TC VatandaĢı TC Kimlik No: 31451261856 

RESMĠ GAZETE ĠLANI 

YAPILACAK SANIK : 2 - GÜNGÖR DELEN, Bayram ve AyĢe oğlu, 12/03/1980 

KADIKÖY doğumlu, SAMSUN, BAFRA, DOĞANCA 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Mandıra Cd. Koçlar Sk. No. 16 

K. 2 Merdivenköy-Kadıköy-Ġstanbul adresinde oturur. Bekar, 

lise mezunu, Ģoför, aylık 2500 TL alır, sabıkasız, Tlf: 0543 

927 03 66 nolu telefonu kullanır. TC Kimlik No: 

31424262712  

  3 - GÖKHAN DELEN, Bayram ve AyĢe'den olma, 

21/08/1982 Kadıköy doğumlu, Samsun, Bafra, Doğanca köyü 

nüfusunda kayıtlı olup halen Mümindere Caddesi 

Münirehanım apartmanı No: 35 Kadıköy/ ĠSTANBUL 

adresinde oturur. Evli, 1 çocuklu, lise mezunu bir avukatın 

yanında çalıĢır aylık 1500 TL kazanır sabıkasız T.C. 

vatandaĢı. TC Kimlik No: 31421262876 
SUÇ : Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir Ġleti Ġle Hakaret, Tehdit, 

Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme, Mala 

Zarar Verme, 
SUÇ TARĠHĠ : 20/01/2010 saat:20.00 
SUÇ YERĠ : Mandıra Cd. KoçtaĢ Sk. No: 16 Kadıköy/ Ġstanbul 
KARAR TARĠHĠ : 30/04/2015 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruĢma sonunda;  

1 - Sanık Bayram Delen'in isnat olunan suçlardan delil yetersizliği nedeniyle BERAATĠNE 

2 - Sanık Gökhan Delen'in; 

a) Basit tehdit suçundan hakkında açılan davanın Ģikayetten vazgeçme nedeniyle TCK.73 

maddesi gereğince DÜġÜRÜLMESĠNE, 

b) Geceleyin kardeĢi Güngör ile birlikte iĢ yeri dokunulmazlığı ihlal suçunu iĢlediği sabit 

oluğundan eylemine uyan TCK 116/2-4,61 maddeleri gereğince suçun iĢleniĢ Ģekli ve/sanığın 

kiĢiliği göz önüne alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına 

Sanığın mağdurun iĢ yerine kardeĢi Gökhan ile birlikte girmiĢ olduğundan sanığa verilen 

cezanın TCK 119/l.c maddesi gereğince 1 kat arttırılarak 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın duruĢmadaki hal ve tavrı ve suçun ikrarı lehine indirim sebebi kabul edilerek 

sanığa verilen cezada TCK 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 

1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına 

Sanığın TCK nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki haklarından 53/2 maddesi uyarınca 

cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/3 maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koĢullu salıverilen sanık hakkında söz konusu 

yasaklamaların sona erdirilmesine, 
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Sanığın piĢman olduğu ve tekrar suç iĢlemeyeceği kanaatine varıldığı dikkate alınarak 

CMK 231 maddesi gereğince sanık hakkında yukarıda verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

ERTELENMESĠNE 

Sanığın CMK 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına 

CMK 231/8-c bendi gereğince herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına Sanığın 

denetim süresi içerisinde kasten bir suç iĢlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine iliĢkin 

yükümlülüğüne aykırı davranması halinde CMK 231/11 maddesi gereğince hükmün 

açıklanacağına aksi takdirde CMK 231/10 maddesi gereğince hükmün ortadan kaldırılarak 

davanın düĢmesine karar verileceğine ve bu hususun kendisine ihtarına (ihtarat yapılamadı) 

3 - KENDĠSĠNE RESMĠ GAZETE YOLUYLA ĠLAN YAPILACAK OLAN SANIK 

GÜNGÖR DELEN; 

a) Hakkında mala zarar verme ve hakaret suçundan açılan davaların Ģikayetten vazgeçme 

nedeniyle TCK 73 maddesi gereğince DÜġÜRÜLMESĠNE, 

b) Mağdura telefona gönderdiği mesajlarla onu ölümle tehdit ettiği sabit olduğundan 

eylemine uyan TCK 106/1, 61 maddeleri gereğince suçun iĢleniĢ Ģekli ve sanığın kiĢiliği göz 

önüne alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın suçu zincirleme iĢlediği anlaĢıldığından, sanığa verilen cezada TCK 43/1 maddesi 

gereğince 1/4 oranında arttırım yapılarak sanığın 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın duruĢmadaki hal ve tavrı ve suçun ikrarı lehine indirim sebebi kabul edilerek 

sanığa verilen cezada TCK 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 

6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına 

Sanığın TCK nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki haklarından 53/2 maddesi uyarınca 

cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/3 maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koĢullu salıverilen sanık hakkında söz konusu 

yasaklamaların sona erdirilmesine, 

Sanığın piĢman olduğu ve tekrar suç iĢlemeyeceği kanaatine varıldığı dikkate alınarak 

CMK 231 maddesi gereğince sanık hakkında yukarıda verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

ERTELENMESĠNE, 

Sanığın CMK 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına 

CMK 231/8-c bendi gereğince herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına Sanığın 

denetim süresi içerisinde kasten bir suç iĢlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine iliĢkin 

yükümlülüğüne aykırı davranması halinde CMK 231/11 maddesi/gereğince hükmün 

açıklanacağına aksi takdirde CMK 231/10 maddesi gereğince hükmün ortadan kaldırılarak 

davanın düĢmesine karar verileceğine ve bu hususun kendisine ihtarına ( ihtarat yapılamadı) 

c) Geceleyin kardeĢi Gökhan ile birlikte iĢ yeri dokunulmazlığı ihlal suçunu iĢlediğ sabit 

olduğundan eylemine uyan TCK 116/2-4, 61 maddeleri gereğince suçun iĢleniĢ Ģekli ve sanığın 

kiĢiliği göz önüne alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile 1 yıl hapiĢ cezası ile  cezalandırılmasına, 

Sanığın. mağdurun iĢ yerine kardeĢi Gökhan ile birlikte girmiĢ/olduğundan sanığa verilen 

cezanın TCK 119/l.c maddesi gereğince 1 kat arttırılarak 2 yıl hapis cezası ile cezalandınlmasına, 

Sanığı duruĢmadaki hal ve tavrı ve suçun ikrarı lehine indirim sebeb kabul edilerek sanığa verilen 

cezada TCK 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 1 yıl 8 ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına 

Sanığın TCK nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki haklarından 53/2 maddesi uyarınca 

cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/3 maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koĢullu salıverilen sanık hakkında söz konusu 

yasaklamaların sona erdirilmesine, 

Sanığın piĢman olduğu ve tekrar suç iĢlemeyeceği kanaatine varıldığı dikkate alınarak 

CMK 231 maddesi gereğince sanık hakkında yukarıda verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

ERTELENMESĠNE 
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Sanığın CMK 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına 
CMK 231/8-c bendi gereğince herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına 
Sanığın denetim süresi içerisinde kasten bir suç iĢlemesi veya denetimli serbestlik 

tedbirine iliĢkin yükümlülüğüne aykırı davranması halinde CMK 231/11 maddesi gereğince 
hükmün açıklanacağına aksi takdirde CMK 231/10 maddesi gereğince hükmün ortadan 
kaldırılarak davanın düĢmesine karar verileceğine ve bu hususun kendisine ihtarına (ihtarat 
yapılamadı) 

Sanık Bayram yönünden yapılan masraflar düĢüldükten sonra arta kalan 46,00 TL 
mahkeme masrafının sanıklar Güngör ve Gökhan'dan eĢit olarak tahsiline dair karar verilmiĢ olup, 
sanık GÜNGÖR DELEN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ 
edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin, sanık 
GÜNGÖR DELEN'e RESMĠ GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
Sanıkların ve mağdurun gıyabında kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 

mahkememize verilecek dilekçe veya mahkeme kaleminde zabta geçirilecek beyanla hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden Ġstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesine itiraz yolu beraat ve düĢme kararları yönünden Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak 
üzere itiraz ve temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleĢerek infaz edileceğine dair verilen karar 
ĠLAN OLUNUR. 9801 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 27 ADET 49E1 RAYLI, BETON TRAVERSLĠ BASĠT MAKAS 
ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE 29/12/2015 TARĠHĠNDE SAAT 14:00'DA 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2015/167993 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 
b) Telefon Numarası : 0 422 212 48 00/4118 
c) Faks Numarası : 0 422 212 48 16 
d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr 
2 - Ġhalekonusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD 5. Bölge Yol Müdürlüğüne bağlı Yolçatı 

istasyonu (2 sağ - 3 sol) ve Elazığ Ġstasyonunda (11 sağ - 11 Sol) kullanılmak üzere 27 adet 49E1 
Raylı, Beton Traversli Basit Makas Alımı ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon ġefliği 
Bürosuna 29/12/2015 tarih, saat: 14.00'a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD ĠĢletmesi 5. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 
150,00.- TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 10996/1-1 —— • —— 
SÜRE UZATIM ĠLANI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 
19.10.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilan metni ile 15.01.2016 tarihinde 

saat 09.30’da sona ereceği bildirilen Çukurova Bölgesel Havalimanının Yap-ĠĢlet-Devret Modeli 
ile ihalesine iliĢkin teklif alma tarihi 29.01.2016 günü saat 09.30’a ertelenmiĢti.  

Anılan ihale ile ilgili teknik değerlendirme çalıĢmalarının devam etmesi nedeniyle ihale 
dokümanlarının inceleme/satıĢ ile teklif alma tarihleri bilahare ilan edilmek üzere ileri bir tarihe 
ötelenmiĢtir.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 
DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERĠ) NO: 32   06330 ETĠLER/ANKARA 
TELEFON: (312) 204 27 25 / 204 23 05  
FAX: (312) 212 43 82         e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr 11302/1-1 
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BELLĠ ĠSTEKLĠLER ARASI ĠHALE ĠLANI 

Millî Savunma Bakanlığından: 

1 - "GÖLCÜK DENĠZ ÜSSÜ ĠKĠ ADET DENĠZALTI ĠSKELESĠ VE RIHTIM ĠNġAATI 

ĠLE SAHĠL KOLAYLIK TESĠSLERĠ" ĠġĠ, 

2 - "ĠNCĠRLĠK HAVA ALANI GOLF LUP YÜKSEK VOLTAJ GÜÇ KABLOLARININ 

YENĠLENMESĠ" ĠġĠ, 

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI Ġġ ĠÇĠN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 

MADDESĠ MUAFĠYETĠ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI ĠLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLĠK YATIRIMLARI 

HĠZMETLERĠ YÖNERGESĠ UYARINCA ÖNERĠ KABUL EDĠLECEKTĠR. BU KAPSAMDA; 

ĠSTEKLĠ OLAN FĠRMALARIN, HER BĠR Ġġ ĠÇĠN AYRI AYRI HAZIRLANMIġ OLAN ÖN 

DUYURUYU HER Ġġ GÜNÜ, AYRI DĠLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESĠS GÜVENLĠK 

BELGESĠ VE KĠġĠ GÜVENLĠK BELGESĠ ĠLE BĠRLĠKTE BAġVURARAK, 

AġAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA 

ĠSTENEN BELGELERĠ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 11 OCAK 2016 PAZARTESĠ GÜNÜ 

SAAT 11.00’E KADAR AġAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA ĠADELĠ TAAHHÜTLÜ 

OLARAK TESLĠM ETMĠġ OLMALARI GEREKMEKTEDĠR. POSTADA YAġANAN 

GECĠKMELER DĠKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 

MSB ĠNġ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BġK.LIĞI 

ĠHALE VE SÖZLEġME ĠġLEM YÖNETĠM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO ĠHALE ĠġLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 11169/1-1 

—— • —— 

VAGON MUHTELĠF KAYNAKLI-TALAġLI ĠMALAT MALZEMELERĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/172836 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : Vagon Muhtelif Kaynaklı-TalaĢlı Ġmalat Malzemeleri 

satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25/12/2015 - Saat:14.00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

25/12/2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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. 11160/1-1 
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PĠVO YATAĞI (BOJĠ ALT GÖBEĞĠ) ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/173341 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 410 adet Pivo Yatağı (boji alt göbeği), 

teknik Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 28/12/2015 - Saat 15:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

28/12/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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. 11188/1-1 

————— 
VAGON MUHTELĠF DÖVME MALZEMELERĠ ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/173308 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 9 kalem Vagon Muhtelif Dövme 

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

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 28/12/2015 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

28/12/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye 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.  11189/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

Kredi No: LD 1833 (2014) 

―KAMU BĠNALARI GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(AF-CEB-WB5-GUCL-ONAR-01) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve Ġslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan 

Ġstanbul’daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya 

Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki kamu binalarının 

anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım iĢleri için Dünya Bankası satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle 

kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - AF-CEB-WB5-GUCL-ONAR-01 

Ġstanbul Ġlinde 4 adet kamu binasının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

iĢi gerçekleĢtirilecektir. 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

AF-CEB-WB5-

GUCL-ONAR-01 

1 Çatalca Çatalca Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 

2 Kadıköy Göztepe Polis Merkezi 

3 Tuzla Tuzla Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 

4 Zeytinburnu Zeytinburnu Ġlçe Emniyet Müdürlüğü 

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir. 

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2015 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

15.000.000,00 TL olması gerekmektedir. (2015 yılında gerçekleĢtirilen inĢaat iĢleri cirosu da 

2014 yılı cirosuna eklenecektir). Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ 

sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve / veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem yapılır. 

Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır)  ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette olmak üzere (a) tek bir SözleĢme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni 

bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 

fazla sözleĢme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inĢaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 
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iĢlerini ana müteahhit ve Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması 

gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye 

alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.   

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 5.000.000.– TL 

olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler 

bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleĢme paketi ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31 0001  5001  5800  7286  1036  53 

numaralı hesabına,  teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB5-

GUCL-ONAR-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği 

bulunan dilekçe eĢliğinde baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibil baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

250.000,00 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 15 Ocak 2016 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır.  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti 

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00   

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 11213/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―ZEYNEP KAMĠL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA 

HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(AF-CEB-WB2-GUCL-ONAR-01) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve Ġslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) Ġstanbul’daki Hastane, 

Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi 

almıĢtır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki sağlık yapısının anahtar 

teslimi götürü bedel güçlendirme, onarımve ikmal iĢleri için Dünya Bankası'nın satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi Ġhale - Küçük ĠĢler (International Competitive 

Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi  - AF-CEB-WB2-GUCL-ONAR-01 

Ġstanbul Ġli Üsküdar Ġlçesinde bulunan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim 

ve AraĢtırma Hastanesi’nin anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım iĢi 

gerçekleĢtirilecektir.   

(AF-CEB-WB2-GÜÇL-ONAR-01) 

S. No Ġli Ġlçesi Yapının Adı 

1 Ġstanbul Üsküdar 
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi (2. Faz) 

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir. 

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2015 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

50.000.000,00 TL olması gerekmektedir. (2015 yılında gerçekleĢtirilen inĢaat iĢleri cirosu da 

2014 yılı cirosuna eklenecektir). Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ 

sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve / veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem yapılır. 

Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı (ana yüklenici) olarak yaptığı ve yapıldığı 

Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve kuruluĢları 

ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere ait iĢ 

bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, 

belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü tarafından 

onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer mahiyette 

bir veya birden fazla sözleĢme paketi kapsamında  toplamda 70.000 m2 betonarme güçlendirme 
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inĢaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, 

betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler 

kullanarak) iĢlerini ana müteahhit ve Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ 

olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de 

değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 12.000.000 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi 

ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI.  BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.- TL veya 200 Euro karĢılığında aynı 

adresten satın alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(ĠPKB)’nin Ġstanbul Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: TL için IBAN-NO:  TR31  0001  

5001  5800  7286  1036  53 veya Euro için IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 

numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB2-

GÜÇL-ONAR-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için web sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eĢliğinde baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

1.000.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 18 Ocak 2016 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti 

Ġstanbul Valiliği - Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8   34126 Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00      Fax: +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr    Web: www.ipkb.gov.tr 11212/1/1-1 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC OF TURKEY Governorship of Istanbul Istanbul Project Coordination Unit: 

Ġstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

―CONTRACT PACKAGE FOR RETROFITTING AND RENOVATION OF ZEYNEP KAMIL 

PEDIATRICS AND OBSTETRICS TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL‖ 

(AF-CEB-WB2-GUCL-ONAR-01) 

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for 

reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in 

Istanbul.  

2 - Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit 

(IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – 

Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the 

Retrofitting and Renovation of Zeynep Kamil Pediatrics and Obstetrics Training and Research 

Hospital in lump sum bases under the scope of contract package given below.  

Construction Contract Id. No - (AF-CEB-WB2-GUCL-ONAR-01) 

Zeynep Kamil Pediatrics and Obstetrics Training and Research Hospital Building in 

Istanbul will be retrofitted and renovated on turnkey lump-sum price basis. 

(AF-CEB-WB2-GÜÇL-ONAR-01) 

No City District Name of Building 

1 Ġstanbul Üsküdar 
Zeynep Kamil Pediatrics and Obstetrics Training and 

Research Hospital (2nd Phase) 

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:  

I. Minimum average annual turnover in construction work of 50.000.000 TL, calculated as 

the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and 

received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2012, 

2013 and 2014), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 

2015 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate coefficients 

(Turnover in construction works performed in 2015 shall be included to turnover for year 2014). 

If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU 

for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must 

be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. As a 

result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become 

less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be 

qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture 

for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average 

annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum 

average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.  

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2010-2014) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; 

i. Construction of reinforced concrete retrofitting works (by using the methods such as 

chemical injection, steel or R/C jacketing, R/C shear wall addition, anchorage works with epoxy, 

foundation retrofitting, carbon fiber, and etc.)  with a total closed construction area of 70.000 m2 

under one or more than one contracts.    

Successful completion of the works should be evidenced by the work completion 

certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in 

public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located 
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within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant 

municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of 

Environment and Urban Planning.  Works completion certificates taken up to the bid submission 

date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 12.000.000 TL available cash 

credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria.  

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids.    

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents 

at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may 

purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written 

application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 

5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/Ġstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of AF-CEB-WB2-GÜÇL-ONAR-01.  The purchasing application shall be made 

by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be 

refunded for any reason. 

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 1.000.000 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before January 18,  2016 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.     

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the 

representative of the bidders who wish to attend.  

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.  

Republic of Turkey 

Governorship of Istanbul 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8   34126 

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

Phone : +(90) (212) 518 55 00   

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 11212/2/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:(İPKB) 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(AF-CEB-WB4-YAPIM-10) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve Ġslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) Ġstanbul’daki Hastane, 

Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi 

almıĢtır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 

anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım iĢleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi Ġhale – Küçük ĠĢler (International 

CompetitiveBidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet 

etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi –(AF-CEB-WB4-YAPIM-10) 

Ġstanbul Ġlinde 3 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleĢtirilecektir. 

AF-CEB-WB4-YAPIM-10 

S. No Ġli Ġlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 Ġstanbul Fatih  
NesliĢah Ġmam Hatip Ortaokulu Karagümrük Mah. Keçeci Meydanı 

Sk. No:2 

2 Ġstanbul Fatih Vasıf Çınar Ġlkokulu Balat Mah. Fethiye Cad. No:23 

3 Ġstanbul Fatih 
Çapa Atatürk Ġlkokulu ġehremini Mah. Ahmet Vefik PaĢa Cad. No: 

18  

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir.  

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2015 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

30.000.000,00 TL olması gerekmektedir. (2015 yılında gerçekleĢtirilen inĢaat iĢleri cirosu da 

2014 yılı cirosuna eklenecektir). Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ 

sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve / veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem yapılır. 

Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibininson 5 (beĢ) yıl (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 
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mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni 

bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini 

Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.250.000,00 

TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler 

bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleĢme paketi ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.- TL veya 200 Euro karĢılığında aynı 

adresten satın alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(ĠPKB)’nin Ġstanbul Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: TL içinIBAN-NO:  TR31  0001  

5001  5800  7286  1036  53 veya Euro için IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 

numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB4-

YAPIM-10) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eĢliğinde baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

600.000,00 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 25 Ocak 2016 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah.TiyatroCaddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00   

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 11211/1/1-1 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC OF TURKEY Governorship of Istanbul Istanbul Project Coordination Unit: 

Ġstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

―CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK  

OF EDUCATIONAL BUILDINGS‖ 

(AF-CEB-WB4-WORKS-10) 

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for 

reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in 

Istanbul.  

2 - Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit 

(IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – 

Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the 

Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract 

package given below.  

Construction Contract Id. No - (AF-CEB-WB4-WORKS-10) 

Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 3 Educational Buildings shall 

be realized in Istanbul. 

AF-CEB-WB4-WORKS-10 

No City District Name- Address of the Building  

1 Ġstanbul Fatih 
NesliĢah Ġmam Hatip Secondary School 
Karagümrük Mah. Keçeci Meydanı Sk. No: 2 

2 Ġstanbul Fatih 
Vasıf Çınar Primary School 
Balat Mah. Fethiye Cad. No: 23 

3 Ġstanbul Fatih 
Çapa Atatürk Primary School 
ġehremini Mah. Ahmet Vefik PaĢa Cad. No: 18 

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:  

I. Minimum average annual turnover in construction work of 30.000.000,00 TL, 

calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public 

Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) 

years (2012, 2013 and 2014), for which the annual turnovers for corresponding years should be 

brought to 2015 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate 

coefficients. (Turnover in construction works performed in 2015 shall be included to turnover for 

year 2014). If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction 

contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such 

contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in 

construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last 

three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, 

the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the 

structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the 

proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of 

this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than 

the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.  

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2010-2014) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 20.000 m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 
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the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 

authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning.  Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 7.250.000,00 TL available 

cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria.  

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids 

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents 

at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may 

purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written 

application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 

5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/Ġstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of AF-CEB-WB4-WORKS-10.  The purchasing application shall be made by a 

letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded 

for any reason.  

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 600.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before January 25,  2016 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.     

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the 

representative of the bidders who wish to attend.  

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.  

Republic of Turkey  

Governorship of Istanbul  

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8   34126  

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

Phone : +(90) (212) 518 55 00   

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 11211/2/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(AF-CEB-WB04-YAPIM-09) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve Ġslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) Ġstanbul’daki Hastane, 

Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi 

almıĢtır.  

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki eğitimyapılarının 

anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım iĢleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi Ġhale – Küçük ĠĢler (International Competitive 

Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (AF-CEB-WB04-YAPIM-09) 

Ġstanbul Ġlinde 2 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleĢtirilecektir. 

AF-CEB-WB04-YAPIM-09 

S. No Ġli Ġlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 Ġstanbul Eyüp 
Emniyettepe Özel Eğitim Uygulama Okulu 

EmniyettepeMah. Topçular YokuĢu No: 107 Eyüp/ĠSTANBUL 

2 Ġstanbul BaĢakĢehir 
Mehmet Yarengümeli Ġlkokulu  

Ziya Gökalp Mah. 1366 ada/1 parsel BaĢakĢehir/ĠSTANBUL  

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir.  

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2015 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

35.000.000,00 TL olması gerekmektedir. (2015 yılında gerçekleĢtirilen inĢaat iĢleri cirosu da 

2014 yılı cirosuna eklenecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ 

sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve / veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem yapılır. 

Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 
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mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni 

bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini 

Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.500.000,00 

TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler 

bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleĢme paketi ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)’nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.- TL veya 200 Euro karĢılığında aynı 

adresten satın alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(ĠPKB)’nin Ġstanbul Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: TL için IBAN-NO:  TR31  0001  

5001  5800  7286  1036  53 veya Euro için IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 

numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB04-

YAPIM-09) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eĢliğinde baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

620.000,00 TLveya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 22 Ocak 2016 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah.TiyatroCaddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00   

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 11210/1/1-1 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC OF TURKEY Governorship of Istanbul Istanbul Project Coordination Unit: 

Ġstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

―CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK  

OF EDUCATIONAL BUILDINGS‖ 

(AF-CEB-WB04-WORKS-09) 

1 - The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for 

reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in 

Istanbul.  

2 - Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit 

(IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – 

Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the 

Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract 

package given below.  

Construction Contract Id. No - (AF-CEB-WB04-WORKS-09) 

Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 2 Educational Buildings shall 

be realized in Istanbul.  

AF-CEB-WB04-WORKS-09 

No City  District Name- Address of the Building  

1 Ġstanbul Eyüp   

Emniyettepe Special Education School 

Emniyettepe Mah. Topçular YokuĢu No: 107 

Eyüp/ĠSTANBUL 

2 Ġstanbul BaĢakĢehir 

Mehmet Yarengümeli Primary School  

Ziya Gökalp Mah. 1366 ada/1 parsel BaĢakĢehir/ 

ĠSTANBUL  

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:  

I. Minimum average annual turnover in construction work of 35.000.000,00 TL, 

calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public 

Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) 

years (2012, 2013 and 2014), for which the annual turnovers for corresponding years should be 

brought to 2015 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate 

coefficients. (Turnover in construction works performed in 2015 shall be included to turnover for 

year 2014). If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction 

contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such 

contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in 

construction work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last 

three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, 

the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the 

structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the 

proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of 

this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than 

the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.  

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2010-2014) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 20.000 m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 

the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 
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authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 7.500.000,00 TL available 

cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria.  

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII.  In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids 

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents 

at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may 

purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written 

application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 

5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/Ġstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of AF-CEB-WB04-WORKS-09.  The purchasing application shall be made by a 

letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded 

for any reason.  

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 620.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before January 22, 2016 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.     

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the 

representative of the bidders who wish to attend.  

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.  

Republic of Turkey  

Governorship of Istanbul  

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8   34126  

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

Phone : +(90) (212) 518 55 00   

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 11210/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

MUHATABI : DKY Telekomünikasyon Yapı San. A. ġ. 

ADRESĠ : Cevizlidere Mahallesi 1208 Cadde 12/4 Balgat/ANKARA 

Ġlçemiz Hacı Ġsmail Mahallesinde Ġmarın 7552 ada 18 parsel sayılı taĢınmazı ile 

çevresindeki yeĢil ve yollar üzerinde, Belediyemiz Eğitim ve Kültür Hizmetlerinin (Tiyatro, 

Gösteri, Festival, Kongre, Fuarların) gerçekleĢtireceği geçici çadır mimariden oluĢan prefabrik 

tesisler yaptırılarak 10 yıl süre ile iĢletilmesi iĢi Belediyemiz Encümeninin 17.07.2003 tarih ve 

2319.22 sayılı kararı ile aylık 1.350.000.000 ETL (1.350.00 TL) kira bedeli ile Ģirketinize ihale 

edilmesi üzerine Ģirketiniz ile Belediyemiz arasında 13.08.2003 tarihinde Ankara 30. Noterliği 

nezdinde 10 yıl süreli kira sözleĢmesi düzenlenmiĢtir.  

Gebze 6. Noterliği’nden gönderilen 23.07.2013 tarih ve 175615 yevmiye nolu ihtarname 

ile Ankara 30. Noterliği nezdinde 10 yıl süreli olarak düzenlenmiĢ olan kira sözleĢmesinin 

feshedildiği 26.07.2013 tarihinde Belediyemize bildirilmiĢtir.  

ġirketinize kiraya verilmiĢ olan yerin 2012 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 

Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ait aylık 2.738.41 TL’den 21.907,28 TL,  2012 yılı Kasım ayına ait 

2.843,07 TL, 2012 yılı Aralık ve 2013 yılı Ocak, ġubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait 

aylık 2.912,85 TL’den 20.389,95 TL ve 2013 yılı Temmuz ayına ait 25 günlük kira bedeli 

2.427,38 TL olmak üzere toplam 47.567,68 TL tutarındaki kira bedelinin yazımızın tarafınıza 

tebliğinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde yasal faizleri ile birlikte Belediyemiz veznesine 

ödenmesi aksi takdirde yasal iĢlem baĢlatılacağı hususundaki 03.09.2015 tarih ve 3815 

Ref:851624 sayılı yazımız, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiĢ 

ancak, belirtilen adreste bulunmamanız nedeniyle tebliğ edilemediğinden; Ankara Ticaret Odası 

adresinizi Cevizlidere Mahallesi 1208 Cadde 12/4 Balgat/ANKARA olarak bildirilmesi üzerine 

söz konusu adrese yapılan tebligatımız, yine adreste bulunmamanız nedeniyle tebliğ 

edilememiĢtir. 

Bu durumda 03.09.2015 tarih ve 3815 Ref: 851624 sayılı yazımızda belirtilen bedelin 

tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Belediyemiz veznesine ödenmesi, 7201 sayılı 

Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen 

tebliğ olunur.  11107/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

MUHATABI : Mustafa AKBAġ 

ADRESĠ : Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. No 167 Çankaya ANKARA 

Seyrantepe Mah. Üzümcü Sok. No: 167 imarın 26590 ada 1 ve 2 parsel arkasındaki park 

alanı içerisinde, 23.06.2015 gün ve 616 sayılı komisyon raporuna istinaden 3194 sayılı Ġmar 

Kanununun 39. maddesi gereğince adınıza 14.649,00TL, Tutarında para cezası tahakkuk 

ettirilmesine iliĢkin Belediye Encümeninin 03.09.2015 tarih ve 4642.26 sayılı kararı Belediyemiz 

Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile tarafınıza tebliğ 

edilmek istenilmiĢ olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması ve kayıtlarımızda 

tebligata elveriĢli baĢka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza 

tebliği yapılamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınmıĢ olunan 03.09.2015 gün ve 4642.26 sayılı 

karar 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere 

tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 10911/1-1 
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İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aĢağıda belirtilen programına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan 

koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi olarak 1 (bir) öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı 

özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler, (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar 

için denklik belgesi) bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde 

vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel ĠĢleri Birimine Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel ĠĢleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Program Öğretim Üyesi Alanı  Ek Açıklamalar 

Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım 1 Gazetecilik Yardımcı Doçent 

 11231/1-1 

—— • —— 

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde 

belirtilen asgari koĢulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 

Doçent alınacaktır. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmiĢlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları, 

ayrıca Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değiĢecek 

bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamıĢ 

olmaları gerekmektedir. 

Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Doçent 1 - - Radyoterapi uzmanı olmak. 

Doçent 1 - - Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. 

 

BAġVURU ADRESĠ: 

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, KayıĢdağı Cad. No: 32 AtaĢehir-

ĠSTANBUL   Tel: 0216 500 44 44 11282/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


