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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı olarak
kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarını,



b) Birim Sorumlusu: Merkez Birim Sorumlusunu,

c) Çalışma Grubu: Merkezin Çalışma Grubunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Adayların kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşa-

mına uyum sağlayabilmelerine ve kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine, iş dünyasını

tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel bece-

rilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek,

b) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve

bilgilendirme hizmeti vermek,

c) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel

kalkınmaya katkıda bulunmak,

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak,

d) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve

alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek,

e) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans prog-

ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak,

f) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını

yapmak,

g) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin

staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak,

ğ) Girişimciliğin anlaşılması, başlangıcı, yönetimi ve büyütülmesini sağlamak, yerel

ve bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici öneriler sunmak, ye-

rel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek

ve uygulamak,
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h) Kadın ve engellilerin girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştır-

malar yapmak, kadın ve engelli girişimcilerin desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı

rol modellerin paylaşımını sağlamak,

ı) Ulusal ve uluslararası düzeyde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi mezunlarının is-

tihdamını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Birim Sorumlularının liderliğinde adayların nitelik ve tercih edilebilirliklerini en üst

düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, prog-

ram, kurs, seminer, konferans, iş yeri gezileri ve çeşitli organizasyon önerileri geliştirmek ve

Rektörlüğe sunmak, onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol

etmek,

b) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihti-

yacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağla-

mak amacıyla; adayların kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik

olarak kişisel özelliklerini, becerilerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli

kariyer danışmanlığı ve diğer bilgilendirici hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak, kariyer

planlamalarını desteklemek,

c) Senato ve Rektörün onayı ile ulusal, uluslararası kariyer ve istihdam projeleri hazır-

lamak, ortak olmak,

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci toplulukları, öğrenci konseyi ve

benzeri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzer etkinlikleri planlamak,

düzenlemek veya destek vermek,

d) Gerek seminerler gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri ko-

nusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında

yönlendirici bilgiler vererek yardımcı olmak,

e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yö-

nelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

f) Staj ve iş imkânları hakkında adayların faydalanabileceği bir özgeçmiş ve ilan veri

tabanı havuzu oluşturarak, adayların ve işverenlerin kullanımına sunmak,

g) Adayların iş yaşamında karşılaşabilecekleri konulara ilişkin bilimsel çalışmalar yü-

rütmek, Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayın yapmak,

ğ) Adayların girişimcilik bilincini arttırmak amacıyla faaliyetler yapmak,

h) Adayları ve çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşları bir araya getirerek mesleki

iş birliğini artırarak, istihdam yaratmaya yönelik staj imkânlarını geliştirmek, çeşitli sektörler-

deki yöneticilerden adaylara bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını

teşvik etmek ve desteklemek,
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i) Üniversite bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme

ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak,

j) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek,

k) Adaylara iş hayatı üzerine yönlendirici bilgi ve belgeler hazırlamak, sunmak,

l) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-

kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

m) Üniversite bünyesinde yürütülen Farabi, Erasmus, Mevlana ve benzeri öğrenci ha-

reketliliği programları kapsamında, öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı eğitim ve meslek/iş ola-

nakları hakkında bilgi ve deneyim edinmelerine yardımcı olmak,

n) Yurt içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı ala-

nında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara

katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu,

d) Birim Sorumlusu,

e) Çalışma Grubu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği

gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, ge-

liştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,

b) Merkezin idari işlerini yönetmek,

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki kariyer programlarıyla

ilgili koordinasyonu sağlamak,

ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini sağlamak,

d) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alın-

dıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rek-

törlüğe sunmak,
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f) Birim sorumluları ve çalışma grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzen-

lenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

onayına sunmak,

g) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,

ğ) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve

toplantıda alınan kararları uygulamak,

h) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamaktır.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin

aylıklı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak gö-

revlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi

bitince Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür

Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere beş

kişiden oluşur. Diğer üç üyeden biri Üniversite öğretim üyeleri arasından, diğer iki üye ise

Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı

şekilde görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün

çağrısıyla yılda en az iki olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli gördüğü

hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy bir-

liği ile veya oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde

bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan grupları ve komisyonları kurmak,

d) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek,

e) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak

ve uygulama sonuçlarını denetlemek,

f) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemektir.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere on

kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve dene-

yime sahip ya da merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek Üniversite öğretim elemanları

11 Eylül 2017 – Sayı : 30177                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



arasından seçilir. Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan

üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yeni-

leri seçilir. Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde olağan-

üstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çok-

luğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi,  Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda

tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Birim Sorumluları ve Çalışma Grupları

MADDE 15 – (1) Birim Sorumluları; Merkez faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki

okullarda etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yük-

sekokulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur. Görevlendirmeyi yapan

okul yönetimi Birim Sorumlularını Merkeze bildirir.

(2) Çalışma Grupları; birim sorumlusu, birim sorumlusunun bağlı olduğu okul yönetimi

tarafından seçilen iki öğretim elemanı ve iki öğrenciden (öğrencilerden birisi birimin öğrenci

temsilcisinden, ikincisi de gönüllü öğrenciler veya mezunlar arasından okul yönetimi tarafından

seçilir.) oluşan beş kişilik gruptan oluşturur. Müdürde gerekli gördüğü hallerde merkez bün-

yesinde Müdür Yardımcısı başkanlığında en az dört kişiden oluşan çalışma grubu oluştura-

bilir.

(3) Birim sorumluları ve çalışma gruplarının görevleri ile toplanmalarına ilişkin husus-

lar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ (EÖD) ARAÇ SATIġI YAPILACAKTIR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ ARAÇ SATIġI (MIKSATIġ-21) ―kapalı teklif 

usulü‖ ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında ―açık arttırma usulü‖ ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

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

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 207 20 00 - 0 312 286 90 73 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 

d) Ġlgili personelin adı, 

    soyadı ve unvanı : M. Hakan Dülger/Servis Görevlisi-A 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 7 Adet E.Ö.D. Araç SatıĢı  

b) Bulunduğu Yer : TP Genel Müdürlüğü ve TPAO GölbaĢı Jeofizik 

Operasyonlar Müdürlüğü 

c) Teslim Süresi : Ġstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel 

tatil günleri hariç her gün (09:00-11:30/13:30-16:30) 

saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale 

sonucu kazandığı taĢıt/taĢıtların tamamını Madde 

12.05'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı 

tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin iĢletme 

sahasından çıkarmak zorundadır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜRKĠYE PETROLLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ 

ANKARA Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı 6. Kat 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 04.10.2017 Saat 10:30 

4 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler: 

a) T.P. Genel Müdürlüğü‘nde bulunan toplam 7 Adet E.Ö.D. Araç SatıĢı Türkiye 

Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile 

teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle 

satılacaktır. 

b) Ġhaleye iliĢkin dokümanları; 

www.tp.gov.tr adresinden veya T.P. Genel Müdürlüğü Makina Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı/Ġhale Müdürlüğü 6. Kat 602 no.lu odada görülebilir ve Ģartname bedeli 50.00 TL. 

Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. 

hesabına yatırılarak, dosya numarası ve Ģartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin 

edilir. 

(Ġstekliler Ģartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi 

numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.) 

Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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c) Teklifler, 04.10.2017 tarih ve saat 10:30‘a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN 

EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada oluĢabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir. 

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir araç için 400,00 TL. (Dört 

yüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiĢ veya eksik teminat 

verilmiĢ teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) Ġhale, 04.10.2017 ÇarĢamba günü saat: 10:30‘da Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı 6. Kat 

Toplantı Salonunda yapılacak, ġartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren Ģahıs/firmalar ile 

04.10.2017 tarihi, saat 14:30‘da TP Genel Müdürlüğü Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı 6. Kat 

Toplantı Salonunda açık arttırma yapılacaktır. 

5 - Araçların görülmesine iliĢkin bilgiler: 

Ġstekliler ihale konusu TaĢıtları Türkiye Petrolleri Genel Müdürlük ve GölbaĢı sahalarında 

mesai saatleri dâhilinde (09:00-11:30/13:30-16:30) baĢvurarak bir refakatçi ile birlikte 

görebilirler. TaĢıtların mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim 

iĢlemi yapılacaktır. Ġstekliler, Ġhale konusu taĢıtları, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp 

incelediğini ve gördüğü Ģekli ile aldığını peĢinen kabul etmiĢ olup, ihale sonrasında, teslimden 

sonra taĢıtın kendisine gösterildiği Ģekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında 

bulunamaz. TaĢıtların herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir. 

Ek 1: Ekonomik ömrünü doldurmuĢ taĢıt bilgileri ve muhammen bedel listesi 

 

S. 

No Plakası Cinsi Markası 

Ġmal 

Yılı Bulunduğu Yer 

Muhammen 

Bedel (TL) 

1 06 ZPE 14 OTOMOBĠL 
OPEL 

VECTRA 
1997 

GÖLBAġI 

Jeofizik 

Operasyonlar 

Müd. 

8.000 

2 06 AJ 6248 OTOMOBĠL FORD FOCUS 2004 
ANKARA GEN. 

MÜD. 
15.000 

3 06 AJ 6249 OTOMOBĠL FORD FOCUS 2004 
ANKARA GEN. 

MÜD. 
15.000 

4 06 AJ 6252 OTOMOBĠL FORD FOCUS 2004 
ANKARA GEN. 

MÜD. 
15.000 

5 06 AKL 46 ARAZĠBĠNEK 

RANGE 

ROVER 

(Benzinli) 

1990 
ANKARA GEN. 

MÜD. 
14.000 

6 06 LSR 05 

KAMYON; 

SABĠT 

KASALI, 

YÜKLETLĠ 

IVECO 35/9 1993 

GÖLBAġI 

Jeofizik 

Operasyonlar 

Müd. 

6.000 

7 06 S 4013 

KAMYON; 

SABĠT 

KASALI, 

YÜKLETLĠ 

MERCEDES 

UNIMOG 
1989 

GÖLBAġI 

Jeofizik 

Operasyonlar 

Müd. 

15.000 

 7989/1-1 
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MÜBADELE ĠLANI 

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden: 

Ekonomik ömrünü doldurmuĢ HEK durumunda olan 31 adet muhtelif marka ve modelde 

taĢıt ile 3 kalem hek, hurda, ekonomik ömrünü dolduran ve ihtiyaç fazlası durumda bulunan 

demirbaĢ malzemenin 4645 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 

27032 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi 

kapsamında 2017 Model Renault Kangoo Multix Extrem 1.5 dci. 110 BG Manuel Dizel otomobil, 

15 Adet Samsung Proexpress M 4075 FX Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı ile mübadele edilecektir. 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı ve Adresi : Kayseri Emniyet Müdürlüğü ikmal ġube Müdürlüğü; 

Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No: 12 Kocasinan/KAYSERĠ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 352 338 14 02/ 64 22 - 0 505 231 46 54 

  Faks: 0 352 339 98 31 

c) Elektronik posta adresi : kayseriikmal@egm.gov.tr - kayseriikmal@hotmail.com 

2 - Mübadele konusu malın: 

Niteliği, türü, miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ bulunan 31 adet muhtelif 

marka ve modelde taĢıt ile yaklaĢık 25 ton demir hurdası, 

10 ton Alüminyum hurdası, 2254 adet demirbaĢ hurda 

a) Teslim Etme yeri : a) Mübadelede teklif edilen 31 adet taĢıt Kayseri Emniyet 

Müdürlüğü 

  b) 2254 adet DemirbaĢ malzeme, 25 ton demir ve 10 ton 

Alüminyum plaka Çevik Kuvvet ġube Müdürlüğü Kayseri 

b) Teslim Alma yeri : a) Araçlar Kayseri Ġl Emniyet Müdürlüğü UlaĢtırma ġube 

Müdürlüğü 

  b) Çok Fonksiyonlu Yazıcılar Kayseri Ġl Emniyet 

Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü Sümer Mah. Erkilet 

Bulvarı No: 12 Kocasinan/KAYSERĠ 

d) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıtlar, mübadele 

kararının tebliğinden itibaren (15) takvim günü içinde 

teslim edilecektir. 

e) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taĢıtlar ile diğer malzemelerin, 

mübadele karĢılığı olan taĢıtların teslim edildiği günü 

izleyen (15) gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu 

yerden teslim alınması zorunludur. 

3 - Mübadelenin: 

a) Yapılacağı yer : Kayseri Ġl Emniyet Müdürlüğü 1. Kat ġehit Süleyman Terzi 

Toplantı Salonu - Sümer Mah. Erkilet Bulvarı No: 12 

Kocasinan/KAYSERĠ 

b) Tarihi ve saati : 26.09.2017 günü Saat: 10.30 

4 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kıstaslar: 

Açık Teklif usulüyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Teklif Mektubu 

b) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu. 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmıĢ tebligat adresini gösterir bir 

belge, 
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d) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 

5 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - Mübadele dokümanı Kayseri Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġkmal ġube Müdürlüğü, 

Satınalma Büro Amirliğinden, Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 100,00 TL 

yatırıldığına dair alındı makbuzu karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif 

verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 26.09.2017 günü saat: 10.30‘a kadar Mübadelenin yapılacağı adrese 

verilecektir. 

8 - Mübadele iĢlemi, açık teklif usulüyle ve isteklilerin mübadele komisyonu önünde 

tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleĢtirilir. 

9 - Ġstekliler verilecek Mala ait tahmini bedelin %3‘ü olan 13.776,00 T.L. oranında geçici 

teminat vereceklerdir. 

10 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

11 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

12 - Mübadelesi yapılacak olan taĢıtların Teslim etme yeri olarak belirtilen Adreslerde 

ilan tarihinden itibaren mesai günlerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında görülebilir. 

13 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7961/1-1 

—— • —— 

AFYON MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜN KOCATEPE  

YERLEġKESĠ ANA GĠRĠġ KAPISI YENĠLENMESĠ VE PEYZAJ  

YAPILMASI ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü‘nün Kocatepe 

yerleĢkesi ana giriĢ kapısının yenilenmesi ve peyzaj yapılması iĢi kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" 

adresindeki Pazarlama SatıĢ Ofisinden veya ―Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 

Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR‖ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV 

karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 03 EKĠM 2017 saat 11:00‘a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih 

Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 03 EKĠM 2017 günü saat 14:00‘da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 7973/1-1 
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BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MERKEZ HALĠLĠYE, EYYUBĠYE VE HĠLVAN ĠLÇELERĠ 

DÂHĠLĠNDE KENT MOBĠLYALARI YERLERĠNĠN ĠġLETME  

HAKKI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - BüyükĢehir Belediyesi merkez Haliliye, Eyyubiye ve Hilvan ilçelerinde; 

Mevcut Kent Mobilyaları; 

a) 172 adet Otobüs Durağı, 

b) 47 adet reklamsız otobüs durağı, 

c) 165 adet Raket Reklam Panosu (CLP), 

d) 273 adet bilboard, 

e) 5 adet çift yüzlü bilboard, 

f) 5 adet megaboard, 

g) 40 adet megaliht, 

h) 5 adet kuleboard, 

ı) 2 adet led, 

j) 2 adet silindir kule. 

Ġlave Kent Mobilyaları; 

a) 47 adet duraklara CLP, 

b) 2 adet LED ekran. 

c) 13 adet bilboard. 

Kent mobilyalarının yapılması, montajı, bakımı, onarımı, karĢılığında, reklam 

materyallerinin iĢletme hakkı beĢ (5) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

2 - Ġhale 28.09.2017 PerĢembe günü saat 11:00 da Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı ġanlıurfa 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Hizmet Binası Kat 1 Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır 

3 - Ġhalenin toplam muhammen bedeli beĢ (5) Yıllık iĢletme süresi için KDV dahil 

12.500.000,00 TL (ONĠKĠMĠLYONBEġYÜZBĠN TÜRK LĠRASI)‘dır. Ancak artırıma esas yıllık 

muhammen bedel KDV dâhil 2.500.000,00 TL (ĠKĠMĠLYONBEġYÜZBĠN TÜRK LĠRASI) olup 

istekliler bu bedel üzerinden artırım yaparak tekliflerini vereceklerdir. 

4 - Geçici Teminatı: (muhammen bedelin %3 ü) 375.000,00 TL dir. Kati teminat ihale 

bedelinin % 6 sıdır. 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler 

5.1. Tebligat için imzalı kaĢeli adres beyanı, 

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

belgesi, 
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5.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

5.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

5.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 

5.4. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

5.5. Ortak giriĢim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı 5.1, 5.2, 5.3,‘deki belgeler ve 

Noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

5.6. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yada ġanlıurfa 

Belediyesinin Ziraat Bankası GiriĢimci Ģubesi (Ģube kodu: 2266) nezdindeki IBAN NO:TR 98000 

100 2266 3561 5633 5171 nolu hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu‘nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

5.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairelerine ve ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesine 

vadesi geçmiĢ borcu olmadığına dair belge. 

5.8. Ġġ DENEYĠMĠ: Megalight, raket pano, bilboard, otobüs durakları gibi nüfusu 

800.000 (Sekizyüzbin) den az olmayan Ģehirlerden en az bir belediyeden (iĢtirakleri dahil) son 3 

yıldır açık hava reklam iĢletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili idareden alınmıĢ belge vermek 

zorundadır. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimde bulunan firmalardan her ikisinde bu Ģartı 

tamamıyla sağlaması gerekir. 

5.9. Yeminli Mali MüĢavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiĢ ve 2014-

2015-2016 yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 4.500.000,00 TL (DörtmilyonbeĢ 

yüzbintürklirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem 

içeresinde ihale konusu iĢ ile ilgili olarak bir belediyeye (iĢtirakleri dahil) iki yılın ortalama en az 

1.500.000,00 TL (BirmilyonbeĢyüzbintürklirası) kira bedeli ödendiğine dair iĢ bitirme belgesi 

ibraz edilecektir. Ġlgili ciro ve kira Ģartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak 

giriĢim olması halinde, ortak giriĢimde bulunan firmalardan her ikisinde de bu Ģartı sağlaması 

gerekir. Ġstekliler en az 3.000.000,00 TL (Üçmilyontürklirası) sermayeye sahip olmalıdır. Ortak 

giriĢim olması halinde ortak giriĢimde bulunan firmalarının tamamı bu Ģartı sağlamalıdır. 
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5.10. Ġsteklinin daha önce yapmıĢ olduğu ihale konusu iĢlerin listesi ve bu iĢlere iliĢkin 

ilgilisinin imzasını taĢıyan referans mektupları sunulacaktır. 

5.11. Teknik Yeterlilik Belgesi (Ġstekliler teknik Ģartname çerçevesinde yapılacak kent 

mobilyalarından (Bilboard, CLP) birer adet numunesini sağlam ve çalıĢır vaziyette ġanlıurfa 

BüyükĢehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde ġanlıurfa BüyükĢehir 

Belediyesince gösterilecek uygun alana 27/09/2017 PerĢembe günü saat 15'e kadar hazır olacak 

Ģekilde teĢhir edilmek üzere montajını yapacaktır. Montajı yapılan kent mobilyalarının 

Ģartnameye uygun olup olmadığı BaĢkanlık Makamınca oluĢturulan 3 (üç) kiĢilik teknik 

komisyonca incelenecektir. Yapılacak inceleme neticesinde numuneleri teknik Ģartnameye uygun 

olan isteklilere komisyonca Teknik Yeterlilik Belgesi verilecektir. Ortak giriĢim olması halinde 

ortaklardan birinin bu Ģartı yerine getirmiĢ olması yeterlidir. Ġstekliler Teknik Yeterlilik 

Belgelerini dıĢ zarf içerisine koyacaklardır. Teknik yönden yeterlilik belgesi alamayan istekliler 

ihaleye katılamayacaklar. Ġhale öncesi verilen kapalı teklif zarfları da kendilerine iade edilecektir. 

5.12. Ġdari ve Teknik Ģartnamesi istek halinde ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Mali 

Hizmetler Dairesi BaĢkanlığından(Gelir ve Takip ġube Müdürlüğü) 1.000,00 (Bintürklirası) 

karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname 

satın almaları zorunludur. 

5.13. Usulüne uygun olarak hazırlanmıĢ teklif mektubunu içeren iç zarf. 

Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve iĢbu idari 

Ģartnamenin 8. maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir. 

5.14. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanların üzerine ihale yapılmıĢ bulunsa dahi ihale 

iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ olması halinde de sözleĢme 

feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir. 

Ġsteklilerin, istenilen bütün belgeleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37.maddesine 

uygun olarak dıĢ zarfın içine konularak 28/09/2017 PerĢembe günü saat: 9:30‘a kadar Atatürk 

Mah. Atatürk Bulvarı ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi 1 kattaki Encümen Toplantı Salonundaki 

görevliye alındı belgesi karĢılığında teslim edilecektir. 

Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Telgraf ve faksla 

yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 7977/1-1 
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TERASLI RESTORAN SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediyesinden: 

Büyükkovanağzı Mahallesi 37361 ada 6 parselde bulunan 42 bağımsız bölüm nolu 

(Birinci Kat: 633,00 m² Teras: 287,00 m²) mülkiyeti Meram Belediyesi‘ne ait, 3.500.000,00 TL 

muhammen bedelli 105.000,00 TL geçici teminatlı Teraslı Restoran, 2886 sayılı yasa hükümleri 

ve Ģartnamesi dahilinde ―Kapalı Teklif‖ usulüyle satıĢı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. 

maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV‘den istisnadır.) 

ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 

Gayrimenkul Yönetim Bürosu‘ndan 1.000,00 TL bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale 27/09/2017 ÇarĢamba günü saat 15.30‘da Hacı Ġsa Efendi Mahallesi Azerbaycan 

Caddesi No: 5   Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen 

salonunda, Meram Belediye Encümeni‘nce yapılacaktır. 

ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI: 

Ġhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar; 

1 - Teklif Mektubu, 

2 - Geçici teminat, 

3 - Tebligat için adres beyanı, 

4 - ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

5 - ġartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız Ģartsız kabul edildiğini ve ihaleye 

katılmak istendiğini belirten dilekçe, 

6 - T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 

7 - Gerçek kiĢiler için kanuni ikametgâh belgesi, 

8 - Tüzel KiĢiler Ġçin Ayrıca; 

a. Noter tasdikli imza sirküleri, 

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi, 

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 

9 - Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortaklık giriĢim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi olup, 

Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. 

TEKLĠFLERĠN VERĠLME YERĠ VE ZAMANI: 

Ġhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 27/09/2017 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a 

kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na 

teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon 

baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. 

Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla 

tespit edilir. 

Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

ÖDEME ġEKLĠ: 

Ġhale bedelinin %30‘u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin 

teminat peĢin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 12 eĢit taksitte ödenecektir. 

DĠĞER HUSUSLAR: 

ġartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

Ġlan olunur. 7743/1-1 
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ġANLIURFA MEHMET AKĠF ĠNAN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠLE 

HALĠLĠYE EK BĠNAMIZA AĠT KANTĠN, KAFETERYA, BÜFE VE  

ÇAY OCAĞI YERĠ KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Şanlıurfa Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliğinden:  

AĢağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen 

ġanlıurfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine ait taĢınmazlar 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıllığına Hazine 

TaĢınmazlarının Ġdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü Ģahıslara kiralamak suretiyle 

iĢletilecektir. 

1 - Ġhale konusu iĢ : ġanlıurfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi ile Haliliye Ek Binamıza ait Kantin, 

Kafeterya, Büfe ve Çay Ocağı Yeri Kiralama ĠĢi 

2 - ĠĢin süresi : 36 (otuzaltı) ay 

3 - Ġhalenin Yapılacağı /  

Tekliflerin Verileceği Yer : ġanlıurfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi - Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi / 

ġANLIURFA - Satınalma Birimi 

4 - Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Tutarı: 

 

Ticari Alan Yeri 

Tahmini Kira Bedeli  

(36 Aylık) Geçici Teminat Tutarı 

Hastane (Ana Bina) Kantini Toplam 

310 m2 
2.744.799,48 TL 82.343,98 TL 

Haliliye Ek Binamızın Kantini 

Toplam 240,90 m2 

 

5 - Ġhalenin Yapılacağı/ 

Tekliflerin Verileceği Tarih/Saat : 22/09/2017 Cuma günü saat 10:00‘da 

6 - Kantin Alanı : ġanlıurfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi 310 m2 Alan (Kapalı alanı; 205 m2, ayrıca 

105 m2 açık alan toplam 310 m2 alan) Haliliye Ek 

Binamız 240,90 m2 (Kapalı alanı; 240,90 m2) 

7 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dosyasında olması gerekli belgeleri; 

a) Geçici teminat tutarının ġanlıurfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinin 

ġanlıurfa Halk Bankası nezdinde bulunan TR 82 0001 2001 3210 0006 000004 ĠBAN nolu 

hesabına yatırdığına dair makbuz veya ġanlıurfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi Makamına hitaben hazırlanmıĢ Banka Teminat Mektubu, 
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b) 2886 Sayılı D.Ġ.K.‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, 

c) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.Ġ.K.‘nun 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair 

banka makbuzunu, 

ç) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartnameyi, 

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti  

e) Ġhalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ kanuni ikametgâh belgesini  

f) Noter tasdikli imza sirkülerini, 

g) Türkiye‘de tebligat için adres gösterilmesi, 

h) Ġlk Ġlan tarihinden sonra alınacak ―adli sicil kaydı olmadığına‖ dair belgenin aslı, 

ı) Ġhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait ―SGK pirim borcu olmadığını ―gösterir 

belgenin aslı, 

i) Ġhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait ―vergi borcu olmadığını‖ gösterir belgenin 

aslı, 

j) Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına 

dair belgenin aslı, 

k) Tüzel kiĢi olması halinde, yukarda istenen belge dıĢında; mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna 

dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,  

l) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, yukarda istenen belgeler dıĢında; Ģekli ve içeriği 

ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

m) Tüzel kiĢi olması halinde, yukarda istenen belgeler dıĢında; teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dıĢında; istekli adına 

katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

8 - TaĢınmaz satıĢ ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve Ģartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 

22/09/2017 tarihinde Cuma günü saat 10:00‘a kadar ġanlıurfa Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi Satınalma Birimine teslim edeceklerdir. 

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununu 

37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaĢması Ģarttır. 

10 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, Ġdare ya da komisyon herhangi 

bir suretle sorumlu değildir. 

11 - Ġhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta 

serbesttir. 7874/1-1 
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HĠZMET BĠNASI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı-ġabanözü Organize Sanayi Bölgesi 

hizmet binası yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin 

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

1 - Ġdarenin 

Adresi : Yeni Mahalle Orta Cad. 18650 ġabanözü/ÇANKIRI 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet binası yapım iĢi  

b) Yapılacağı yer : ġabanözü/ÇANKIRI 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 3.892.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    272.440 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26/09/2017 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80‘i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

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

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

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

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

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

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

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Çankırı-ġabanözü Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Yeni Mahalle 

Orta Cad. 18650 ġabanözü/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

10- MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 7944/2-2 
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ĠSTANBUL ĠLĠ, BEYOĞLU ĠLÇESĠ FĠRÜZAĞA MAH. BULUNAN  

TAġINMAZ ÜZERĠNE KONUT ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler YokuĢu Sok. No: 21 adresi 30 

pafta, 497 ada, 41 parsel üzerine kapalı zarfla teklif almak suretiyle anahtar teslimi götürü bedelle 

konut inĢaatı yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.10.2017 günü saat 10:00‘a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 04.10.2017 günü saat 14:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 7990/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 307 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 11/08/2017 tarih ve 1581 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Piyade Mahallesi imarın 46037 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği‖ 11/09/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 7928/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 305 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi‘nin 11/08/2017 tarih ve 1585 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 47402 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği‖ 11/09/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 7929/1-1 
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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

YÖNETMELİK

— Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - 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.


