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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan

Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin adı “AYDIN ADNAN

MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı

fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitimde uygula-

nacak esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte,

konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitime ilişkin hükümleri

kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi

önemli tarihleri içeren takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Birim: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarını,

ç) Çift anadal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı

ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) DANO: Dönem ağırlıklı not ortalamasını,

e) Değişim öğrencisi: Ulusal veya uluslararası programlarla ya da ikili anlaşmalarla

yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, belirli dönemlerde eği-

tim amacıyla Üniversiteye gelen veya giden öğrenciyi,

f) Dekan: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

g) Dönem: Bir dersin işlendiği süreye bağlı olarak bir veya birden fazla yarıyılı veya

yaz okulu olabilen zaman dilimini,

ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan

almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk

sayılmasını,

h) Eşkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için, eğer daha önce sağlanmamışsa, aynı kayıt

döneminde sağlanması gereken koşulu,
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ı) Fakülte: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülteleri,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

j) İlgili kurul: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yük-

sekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,

k) Konservatuvar: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

l) Meslek yüksekokulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı önlisans düzeyinde

eğitim yapılan meslek yüksekokullarını,

m) Müdür: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarının müdürlerini,

n) OBİS: Öğrenci bilgi sistemini,

o) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faali-

yetlerinin tümünü gösteren planı,

ö) Önkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için sağlanmış olması gereken koşulu,

p) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

r) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan bölüm/prog-

ram seçmeli ve/veya bölüm/program dışı seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi,

s) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

ş) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

t) Yandal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka

bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı,

u) Yarıyıl: Dönem sonu/bütünleme sınavları hariç, dönem içi sınavları ve resmi tatiller

dâhil en az on beş hafta olarak tanımlanan güz veya bahar dönemini,

ü) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygu-

lanan eğitim dönemini,

v) Yönetim Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

y) Yüksekokul: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim

yapılan yüksekokulları,

z) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan zorunlu ders-

ler grubundaki dersleri,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ç (Çekilme) notu, okuldan ayrılmak zorunda kalan ya da fazladan aldığı seçmeli

derslerden vazgeçmek isteyen öğrencilerin, en geç dersin alındığı akademik dönemin ilk ye-

dinci haftasının son iş gününe kadar başvurusu ve birimin ilgili kurulunun kararıyla verilen

nottur. Ç notu verilen dersler, alınmamış sayılır ve öğrenci not durum çizelgesinde yer almaz.

Öğrenciler eğitimleri süresince en fazla üç defa Ç notu talebinde bulunabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörü yürütür.”
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2014 tarihli ve 29010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin üçüncü

ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,

danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda

ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim

üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın

uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

“(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/6/2017 30089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/2/2018 30330

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/5/2014 29010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2018 30295
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (h), (ı), (j) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşa-

ğıdaki (o) bendi eklenmiştir.

“h) Seçmeli ders: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim

programında yer alan, bilim, güzel sanatlar ve beden eğitimi alanlarından, öğrencilerin ilgisi

de dikkate alınarak seçilen ve başarmak zorunda olunan dersi,

ı) Seçmeli klinik uygulama: Öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dal-

ları arasından seçerek aldığı uygulamalı çalışma dönemini,”

“j) Klinik uygulama: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararlarına uygun olarak belirlenen

bir süre ile anabilim dalında ders, seminer, klinik, servis, poliklinik, ameliyathane, yoğun ba-

kım, saha çalışması, laboratuvar, makale, konsey ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,”

“n) Zorunlu gözlem eğitimi: Yaz tatili dönemlerinde, birinci sınıf öğrencilerinin birinci

basamak sağlık kuruluşlarında ve ikinci sınıf öğrencilerinin ise ikinci veya üçüncü basamak

sağlık kuruluşlarında yapmak ve başarmak zorunda olduğu zorunlu gözlem eğitimini,”

“o) Proje dersleri: Birinci ve ikinci sınıflarda öğretim üyelerinin rehberliğinde belirli

bir sosyal ya da bilimsel konuda inceleme, araştırma, derleme, gözlem yapma, etkinlik düzen-

leme gibi faaliyetleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen süre ve yönteme göre kayıt ye-

nilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yıl öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içe-

risinde kaydını yenilemeyenle katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik

haklarından yararlanamaz, ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve klinik uygulamalara devam

edemez, aile hekimliği dönemi çalışmalarına katılamaz ve sınavlara giremez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik uygulamalar, teorik ders ve uygulamalı ça-

lışmalardan oluşur. Klinik uygulamalara devam etmek zorunlu olup, klinik uygulamaların teorik

ders ve uygulamalı çalışmalarının yoklamaları birlikte değerlendirilir. Teorik derslerin ve uy-

gulamalı çalışmaların %80’ine devam etmek zorunludur. Devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler

sınavlara alınmaz ve klinik uygulamayı tekrar ederler. Her klinik uygulamanın devam durumu

kendi içinde değerlendirilir. Öğrenci yoklamaları anabilim dalı tarafından alınır ve Dekanlığa

bildirilir.

(4) Altıncı sınıf (Aile hekimliği) öğrencileri, bulundukları staj grubunda, staj süresinin

%90’ına devam etmek zorundadırlar. Aksi halde o staj grubundan devamsız kabul edilirler ve

o stajı tekrar ederler.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere, mevcut eğitim programları dışında, öğrenimlerine katkıda bulunaca-

ğını kanıtlayacakları burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin öğrenci

tarafından akademik eğitim ve öğretim yılı başlamadan talep edilip alınması gerekir. İzin süresi

14 üncü maddedeki sürelerin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde

akademik eğitimin her bir yılı, bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle tıp dışı zorunlu dersler

(Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) ve seçmeli dersler ikinci fıkrada ta-

nımlanan sürelerde başarılmadan, ayrıca bir sınıfın bütün tıp dersleri, uygulamaları ve klinik

uygulamaları başarılmadan bir üst sınıfa geçilemez.

(2) Tıp dışı zorunlu dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil)

ve seçmeli dersler YÖK kararları çerçevesinde okutulur. Öğrenciler ilk üç sınıfta iki seçmeli

ders almak ve başarmakla sorumludur. Birinci sınıfta yer alan tıp dışı zorunlu derslerin beşinci

sınıf sonuna kadar, ilk üç sınıfta yer alan seçmeli derslerin üçüncü sınıfın sonuna kadar başa-

rılması gerekir. Tıp dışı zorunlu dersleri beşinci sınıfın sonuna kadar başaramayan öğrenciler

altıncı sınıfa ve ilk üç sınıfta yer alan seçmeli dersleri üçüncü sınıfın sonuna kadar başaramayan

öğrenciler dördüncü sınıfa başlayamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Fakültedeki eğitimin ölçme ve değerlendirmesi için yapılacak sınavlar; ilk üç sı-

nıfta ders kurulu sınavı, mazeret sınavı, yılsonu genel sınavı, yılsonu genel bütünleme sınavı

olarak; dördüncü ve beşinci sınıflarda ise klinik uygulama sınavı ve klinik uygulama bütünleme

sınavı olarak yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) DZ (Devamsız) notu: İlk üç sınıfta, ders kurulunun devam yükümlülüklerini yerine

getirmeyen öğrencilere sıfır notu verilir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik uygulamaların,

altıncı sınıflarda ise stajların devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere DZ notu

verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı, birinci fıkrasının (a) ben-

dinin (3) numaralı alt bendi, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki

(f) bendi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar, not hesaplanması, yıl tekrarı ve zorunlu gözlem eğitimi”

“3) Bir ders kurulu sınavında, o kurulda yer alan tüm anabilim ve bilim dalı konuların-

dan elde edilen puanların toplamı ile varsa probleme dayalı öğretim (PDÖ), proje dersi ve mes-

leki becerilerin değerlendirme notu toplamı, o ders kurulu sınav notunu belirler. O ders kurul-

larında yer alan anabilim, bilim dalı konuları ve mesleki beceriler, öğretimde, kendilerine düşen
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pay oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Ayrıca Fakülte Kurulu her yılın başında PDÖ de-

ğerlendirme notunun ders kurulu sınav notu içerisindeki ağırlığını belirler. Ders kurulu sınavı,

yılsonu genel sınavı ya da yılsonu bütünleme sınavlarında öğrenci sınav dalları konularından

bir veya birkaçından % 50’nin altında puan alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam

puanının%50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.”

“e) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kuru-

lunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavlarında hangi

ders kurulunun mazeret sınavına giriliyor ise, öğrencinin o ders kurulu içerisinde almış olduğu

PDÖ ve proje dersi notu, mazeret sınavı değerlendirmesine aynı şekilde yansır. Mazeret sına-

vına katılmayan öğrenci için ikinci kez mazeret sınavı yapılmaz. Yılsonu sınavları ve bütünleme

sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

“f) Proje dersinin notu, eğitim öğretim dönemi başında Fakülte Kurulu tarafından belir-

lenecek ağırlığı oranında, Fakülte Kurulu tarafından belirlenecek ders kurulu sınavına yansır.”

“(3) Yaz tatili döneminde on iş günü süre ile birinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğren-

ciler birinci basamak sağlık kuruluşunda; ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ikinci

ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşunda zorunlu gözlem eğitimlerini yaparlar. Gözlem eği-

timlerini tamamlamış olmak üçüncü sınıfa başlamak için ön koşuldur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim, anabilim dallarında klinik

uygulamalar olarak yapılır. Klinik uygulamalar, her eğitim-öğretim yılı için Senatonun kabul

ettiği ders programında belirtilen sürelerde yapılır.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulamalarda yapılacak olan sınavların ağırlıkları

ve performans değerlendirme notunun payı, her eğitim öğretim yılı başında Fakülte Kurulu ta-

rafından belirlenir. Klinik uygulamalarda başarısız olan öğrenciler yılsonunda bütünleme sı-

navına alınır.

(3) Bütünleme sınavları, tüm klinik uygulama sınavlarının bitiminden en erken on gün

sonra yapılır. Bütünleme sınavlarında klinik uygulama sınavlarının ağırlıkları kullanılır. Bü-

tünleme sınavı performans değerlendirme notu, yıl içerisinde alınan nottur.

(4) Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları klinik uy-

gulamaları bir sonraki akademik yılda tekrarlar. Bu tekrarlarda da devam zorunluluğu vardır.

(5) Seçmeli klinik uygulamalar, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt

dışında eğitim veren sağlık kuruluşunda yapılabilir. Kurum dışında yapılan klinik uygulama-

ların denkliğine Fakülte Yönetim Kurulu Karar verir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2017 30136
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Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurul-

larınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar,

uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre

içinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen

süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt formları danışman-

larca işleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan KTO Ka-

ratay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci mad-

desinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait al-

madığı dersleri almakla yükümlüdür. Ancak, tekrarlanacak dersleri bulunan ve bu uygulamanın

yol açacağı ders çakışmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayacak öğrencilerde, yerine getiril-

memiş ön koşulu bulunmayan ve niteliği de öğrenci danışmanınca uygun bulunup, bölüm ya

da program başkanlığınca onaylanan dersler için bu kural uygulanmayabilir. Dönemlik prog-

ramlarda alttan dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar yıllık programlarda alttan dersi olan

öğrenciler ise 88 AKTS’ye kadar ders alabilirler.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/12/2010 27794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/11/2011 28106
2- 6/3/2013 28579
3- 15/8/2015 29446
4- 23/10/2017 30219
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Fi-

nansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organ-
ların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İslam iktisadı ve finansı, İslam medeniyetinde iktisadi kurumlar, İslam iktisat tarihi,

katılım bankacılığı ve sigortacılığı hakkında araştırmalar yapmak,
b) İslam iktisadı ve finansı alanında disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek

ve uygulama modelleri geliştirmek,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2016 29660

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/9/2017 30173
2- 8/2/2018 30326
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c) İslam ekonomisi ve finansına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda farkındalık yarat-
mak amacıyla, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek, bu konulardaki araştırmacıların ve ilgi du-
yanların bilgi ve beceri kazanmalarına katkı sağlamak,

ç) Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar
ile İslam iktisadı ve finansı alanında işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak,

d) Dünya çapında konvansiyonel bankacılık ve finans sistemlerine alternatif olarak ge-
liştirilen sistemleri incelemek, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak ve raporlar hazırlamak,

e) Merkezin ilgi alanına giren araştırma konularında kamu kurumlarına ve özel kurum-
lara bilgi desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam iktisadı ve finansı, katılım bankacılığı ve si-

gortacılığı konularında araştırmalar yapmak,
b) Üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve ka-

muoyuna aktarmak,
c) Üniversitelerdeki İslam iktisadı ve finansı ile ilgili ders materyallerini hazırlayıp ge-

liştirmek,
ç)  Katılım bankalarının, katılım sigortası şirketlerinin ve ilgili diğer kamu ve özel kesim

kuruluşlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası ortak araştırma ve faa-
liyetlerde bulunmak, projeler yapmak ve yaptırmak, sertifika ve eğitim programları düzenle-
mek,

d) İlgili kurumların faaliyet ve ürünlerinin İslam iktisadı ilkelerine uygunluğu konu-
sunda danışmanlık, onay ve hizmetleri vermek,

e) Katılım bankacılığı ve finansı için standartlar oluşturmak, yeni finansal ürünler ge-
liştirmek,

f) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite bünyesinde bulunan, Bankacılık ve
Sigortacılık Enstitüsü, İlahiyat, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Borsa İstanbul başta olmak
üzere Merkezin faaliyet alanı ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği
imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu
ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak,

g) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz telif ve çeviri yayınlar çıkarmak, konferans,
seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

ğ) Özel amaçlı arşiv, kütüphane ve veritabanı oluşturmak,
h) Bilgilendirme amaçlı kamuya açık kurs ve programlar düzenlemek,
ı) Yurt içi ve yurt dışından belirli sürelerle ziyaretçi araştırmacı davet etmek,
i) Rektör ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı
zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süre ile görev-

lendirilen altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Toros Üniversitesinden:
TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşa-
ğıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(3)  Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yılda tamamlamak zorundadır. Hazırlık
eğitim süresi azami iki yıldır.

(4)  Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için
son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sı-
navlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sı-
navları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki öğretim yılı, bir ders-
ten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız ol-
dukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/8/2012 28391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/7/2014 29055 (Mükerrer)

2- 12/11/2014 29173 (Mükerrer)

3- 8/3/2015 29289

4- 23/9/2015 29484

5- 30/5/2016 29727

6- 24/10/2016 29867

7- 20/5/2017 30071
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 11/07/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-44
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 11/07/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-45
Konu : Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATIġI KARġILIĞI BOĞAÇAY ÖZEL PROJE ALANI 

YAPIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Mülkiyeti Hazineye ve Antalya BüyükĢehir Belediyesine ait Konyaaltı Ġlçesi, Liman 

Mahallesinde bulunan 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taĢınmazlar üzerine ĠDARE 

tarafından onaylanacak Arsa satıĢı karĢılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesine Uygun 

ĠnĢaat ve düzenleme yapılması, ihalede oluĢan satıĢ bedelinin ödenmesi sonrasında da 21523 ada 

2 ve 4 parsel numaralı taĢınmazların YÜKLENĠCĠYE devredilmesi ile 21523 ada 1 ve 3 

parsellerin Ġdareye teslimi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Arsa SatıĢı KarĢılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımına Konu TaĢınmazlar 

İli İlçesi Mahallesi 

Ada 

Parsel Vasfı 

Yüzölçümü 

(m2) Malik İmar Durumu 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/1 Arsa 8.965,23 

Maliye Hazinesi (5.997,78 m2) 

Antalya Büyükşehir 

(2.967,45 m2) 

Rekreasyon Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/2 Arsa 14.684,96 

Maliye Hazinesi 

(6.949,96 m2) 

Antalya Büyükşehir 

(7.735,00 m2) 

Özel Proje Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/3 Arsa 18.011,63 
Maliye Hazinesi 

(18.011,63 m2) 
Rekreasyon Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/4 Arsa 15.605,62 
Maliye Hazinesi 

(15.605,62 m2) 
Özel Proje Alanı 

 

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas tahmin edilen bedel 70.365.017,34 TL’dir. 

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

Boğaçay Özel Proje Alanında yapımı öngörülen gerek kamuya bırakılacak 21523 ada 1 ve 

3 parseller, gerekse YÜKLENĠCĠ mülkiyetine geçecek 21523 ada 2 ve 4 parseller üzerinde 

yapılacak inĢaat ve düzenleme iĢlerinin yapım süresi sözleĢme düzenlenmesi sonrası yer teslimi 

tarihinden itibaren 18 aydır.  

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT  

Geçici Teminat, artırıma esas tahmin edilen bedel 70.365.017,34 TL ile rekreasyon alanı 

yapımı (yapı ve peyzaj) tahmini yaklaĢık maliyeti 17.221.081,00 TL’nin toplamı olan 

87.586.098,34 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 2.627.582,95 TL’dir. 

5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ  

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 02.08.2018 PerĢembe 

günü saat 14:00’de yapılacaktır. Ġhalede 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 
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6 - ĠSTEKLĠLERDEN ARANILAN BELGELER VE YETERLĠLĠK KRĠTERLERĠ 

6.1. Ġstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin 

belirlenmesine iliĢkin aĢağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde 

sunmalıdır. 

1. ĠletiĢim bilgileri beyanı 

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren ĠletiĢim Bilgileri 

Beyanının aslı verilecektir. 

b. Beyanın, Ġsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaĢelenmiĢ olması ve Ġsteklinin yetkilisi 

veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmıĢ olması zorunludur. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen Ģartlarda ayrı ayrı 

hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletiĢim bilgileri, iĢ ortaklığının 

iletiĢim bilgileri olarak kabul edilecektir. 

2. Kimlik bilgileri 

a. Gerçek kiĢiler T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir 

ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartı/vergi levhasını ibraz edecektir. 

b. ĠĢ ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.  

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası 

Faaliyet / Kayıt Belgesi, 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu 

tarafından tasdikli sureti verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kiĢi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini 

veya belgeleri verecektir. 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı 

a. Ġmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, imza beyanı verilecektir. 

c. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, imza sirküleri verilecektir. 

d. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı 

a. Vekâletname ve Ġmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, Ġstekli adına, iĢ ortaklıklarında ise ortak 

adına veya iĢ ortaklığı adına imzalayan kiĢi veya kiĢilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname 

ile imza beyanı verilecektir. 

7. ĠĢ ortaklığı beyannamesi 

a. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesinin aslı verilecektir. 
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b. ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak 

kaĢelenmiĢ olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları 

ve soyadları yazılarak imzalanmıĢ olması Ģarttır. 

8. Teklif mektubu 

9. Geçici teminat 

ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin süresiz, limit içi, ihale konusu iĢin 

özelliğinin belirtildiği, banka teyit yazısı ile geçici teminat mektubu veya geçici teminat 

mektupları dıĢındaki teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır. 

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına iliĢkin belge 

a. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 

b. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

11. ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname 

12. ĠĢ Deneyimine iliĢkin Belge 

a. ĠĢ deneyim belgesi, olarak tek bir sözleĢme kapsamında bina inĢaatı yaptığına dair iĢ 

bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım iĢleri benzer iĢ 

olarak değerlendirilecektir. 

b. Ġstekli tarafından iĢ deneyimine iliĢkin olarak, aĢağıda belirtilen koĢulları sağlayan ĠĢ 

Bitirme Belgesi, ĠĢ Durum Belgesi, ĠĢ Denetleme Belgesi, ĠĢ Yönetme Belgesi ve Yapı Kullanma 

Ġzin Belgesi ibraz edilebilir. 

c. Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da 

maliyet artı bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

olarak; 

i. Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan,  

ii. Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan iĢlerde, ilk 

sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,  

iii. Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine 

ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen,  

iv. Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine 

ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında 

denetlenen ya da yönetilen,  

v. Devredilen iĢlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl 

içinde geçici kabulü yapılan, 

ĠĢlere iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.  

d. Ġsteklinin i, ii, iii, iv ve v maddelerinde yer alan iĢlerden birine ait belge sunması yeterli 

olacaktır. 

e. Ġstekli tarafından tahmini bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

(a) bendinde belirtilen benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir. ĠĢ deneyimine iliĢkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri 

tarafından bizzat yapılan bir iĢe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup 

Ģirketi tarafından sözleĢmeye dayalı olarak baĢkasına yaptırılan iĢlere yönelik de olabilir. 
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f. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iĢ deneyim tutarının tamamını 

karĢılaması halinde diğer ortaklardan iĢ deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.  

g. Ġstekli inĢa edilecek Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı projesini alt yükleniciye 

yaptırabileceğinden, iĢ deneyimine iliĢkin belgenin yaptırmayı düĢündüğü alt yükleniciler 

tarafından karĢılanacağını taahhüt etmesi mümkündür. 

Bu durumda ihale üzerinde kalan istekli, sözleĢme sonrası 60 (altmıĢ) gün içerisinde alt 

yüklenicilere ait bu maddede belirtilen koĢulları taĢıyan iĢ deneyim belgesini ĠDAREYE ibraz 

edecektir. 

60 günlük süre içinde Ģartnameye uygun iĢ deneyim belgesinin sunulmaması halinde 

sözleĢme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir, kesin teminat irat kaydedilir. 

Ġhaleye katılanlar bu hükmü bilerek ve isteyerek ihaleye katılacak olup, ilerde itiraz 

edemezler. 

h. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

direkt ya da dolaylı 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 ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge. 

13. Banka Referans Mektubu 

a. Ġsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım 

bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi Ģarttır. 

b. Toplam tahmini bedelin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.  

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olmalıdır.  

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

e. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

14. Bilânço ve Gelir Tabloları 

1. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri. 

a. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

c. Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

i. Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) 

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

borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

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

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, 

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

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

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede 

düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

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

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  

d. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

2. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

b. Ġsteklinin toplam cirosunun tahmini bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden 

yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise 

tahmini bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

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

yapıldığı yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki 

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

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci 

mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir 

tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

e. ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, ortaklardan 

biri tarafından karĢılanması yeterlidir. 

6.2. Tekliflerin dili Türkçedir.  

6.3. Ġhale, katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 02.08.2018 PerĢembe günü saat 14:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

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

Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık 

adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon BaĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

8 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale dokümanı 08:30-17:00 saatleri arasında Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve 

Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığı Emlak ġube Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Ġlân olunur. 6183/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taĢınmaz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile 

mevcut imar durumuna göre yapım karĢılığı kiralama modeli çerçevesinde 34 yıl süreyle ihaleye 

çıkarılmıĢtır. 

ĠLĠ : Antalya 

ĠLÇESĠ : Manavgat 

MAHALLESĠ-KÖYÜ  : Kısalar 

ADA NO : 139 

PARSEL NO : 2 

YÜZÖLÇÜMÜ : 9.342,35 m2 

CĠNSĠ  : Arsa  

ĠHALE USULÜ  : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesi gereği 

Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin 

25.06.2018 tarihli ve 325/278 sayılı kararında belirtilen 

hususlar aynen muhafaza edilecektir. 

TAHMĠN EDĠLEN BEDEL : 37.731.114,12-TL 

(otuzyedimilyonyediyüzotuzbirbinyüzondörtTürkLirasıoniki 

KuruĢ)  

  (Bu bedel Ģartnamede belirtildiği üzere, yapım (inĢaat) 

maliyeti ile yapım (inĢaat) süresine ait (ihale sonucunda 

oluĢan) kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 1.131.934,00-TL 

  (birmilyonyüzotuzbirbindokuzyüzotuzdörtTürkLirası) 

  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teĢkil 

etmektedir.) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 26.07.2018 PerĢembe günü saat 10:30  

ĠġĠN ADI  : ―Antalya Ġli, Manavgat Ġlçesi, Kısalar Mahallesinde 

bulunan ve tapunun 139 ada 2 parsel sayısında kayıtlı 

taĢınmazın yapım karĢılığı 34 yıl süre ile kiralanması’’ 

Mülkiyeti MuratpaĢa Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar 

Meclisinin 25.06.2018 tarihli ve 325/278 sayılı kararı esas alınarak 04.05.2018 tarih ve 

89243403-756.02-E.29680 sayılı BaĢbakanlık Onay belgesi’ne istinaden taĢınmazın;  

1 - Kira akdi süresinin, yer teslim tarihinden itibaren, 3 yıl projelendirme ve inĢaat yapım 

süresi de dahil olmak üzere toplam 34 yıl olması, 

2 - Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı ve iĢletilmesi için her türlü belgenin 

temini, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından 

alınması, Ġdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve 

harçlar dahil) yüklenici tarafından karĢılanması, 

3 - Kira bedellerinin sözleĢme tarihinden itibaren baĢlatılması; 

a) Ġlk 3 yıl aylık kirasının 20.000.-TL olması 

b) 4. Yıl aylık kirasının 95.000,00 TL üzerinden ihale sonucu oluĢacak aylık kira bedeline + 

önceki 3 (üç) yılın ÜFE artıĢı eklenerek bulunacak bedel üzerinden ödenmesi, sonraki yıllarda 

sözleĢme süresinin sonuna kadar her yıl ÜFE oranında artıĢ yapılarak belirlenmesi, 
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4 - Kiracı tarafından vakıf taĢınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

5 - Ġlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 

taĢınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmıĢ olan masrafların talep edilmemesi, imalatın 

herhangi bir bedel talep edilmeden Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak yatırılan teminat ve 

kiraların Ġdareye gelir kaydedilmesi, 

6 - ĠnĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazın baĢka amaçla kullanılmaması, her 

türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inĢaatın yapımı sırasında iĢ ve sosyal güvenlik 

bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,  

7 - Ġmarda iyileĢtirme olması durumunda (kat adedi artıĢı, alan artıĢı, yatak sayısının 

artıĢı, Emsal ve KAKS vb.) yapılan iyileĢtirme doğrultusunda kira oranlarının arttırılması, 

imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değiĢikliğin yüklenici 

tarafından yapılması ve her türlü masrafın karĢılanması, 

8 - Ruhsat aĢamasından önce Müze Müdürlüğü denetiminde yapılacak sondaj iĢlemleri ve 

akabinde Müze Müdürlüğünce düzenlenecek raporun Koruma Kuruluna iletilerek yapı ruhsatı 

alınması iĢlemlerine ait her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından 

yapılması, söz konusu sondaj iĢleminden sonra taĢınmaz üzerine yapı yapılmasına hukiki açıdan 

mani bir durum oluĢması halinde yüklenicinin talebi doğrultusunda sözleĢmenin feshedilmesi ve 

yüklenicinin yalnızca vakfa yatırmıĢ olduğu teminatlar ve kira bedellerinin iade edilmesi, 

yüklenicinin baĢkaca bir hak talep edememesi, 

Asgari Ģartlarıyla, imar planı doğrultusunda Turizm Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere 

Yapım KarĢılığı toplam 34 yıl süreyle kiralanması iĢidir. 

I. ġartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. 1267 Sk. No:2 07100 

MuratpaĢa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında 

görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir. 

Ġrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95 Faks: 0242 248 96 44 

II. Ġhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale Ģartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı Ģartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 
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b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 
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h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici (ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.3. ve sözleĢmenin 10.6. 

maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir. 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

l) ġartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmıĢ ekli örneğine uygun teklif mektubu 

(Ek:8),  

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu baĢkanlığına verilmek zorundadır. 

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VI. Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 

sözleĢme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VII. Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 6233/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taĢınmaz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile 

mevcut imar durumuna göre yapım karĢılığı kiralama modeli çerçevesinde 34 yıl süreyle ihaleye 

çıkarılmıĢtır. 

ĠLĠ : Antalya 

ĠLÇESĠ : Manavgat 

MAHALLESĠ-KÖYÜ : Kısalar 

ADA NO : 145 

PARSEL NO : 2 

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.849,21 m2 

CĠNSĠ : Arsa  

ĠHALE USULÜ  : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesi gereği 

Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin 

06.06.2018 tarihli ve 295/241 sayılı kararında belirtilen 

hususlar aynen muhafaza edilecektir. 

TAHMĠN EDĠLEN BEDEL : 35.801.867,01-TL (otuzbeĢmilyonsekizyüzbirbin 

sekizyüzaltmıĢyedi Türk Lirası bir KuruĢ) 

  (Bu bedel Ģartnamede belirtildiği üzere, yapım (inĢaat) 

maliyeti ile yapım (inĢaat) süresine ait (ihale sonucunda 

oluĢan) kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 1.074.057,00-TL (birmilyonyetmiĢdörtbinelliyedi Türk 

Lirası) 

  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teĢkil 

etmektedir.) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 02.08.2018 PerĢembe günü saat 10:30  

ĠġĠN ADI : ―Antalya Ġli, Manavgat Ġlçesi, Kısalar Mahallesinde 

bulunan ve tapunun 145 ada 2 parsel sayısında kayıtlı 

taĢınmazın yapım karĢılığı 34 yıl süre ile kiralanması’’ 

Mülkiyeti MuratpaĢa Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar 

Meclisinin 06.06.2018 tarihli ve 295/241 sayılı kararı esas alınarak 04.05.2018 tarih ve 

89243403-756.02-E.29680 sayılı BaĢbakanlık Onay belgesi’ne istinaden taĢınmazın;  

1 - Kira akdi süresinin, yer teslim tarihinden itibaren, 3 yıl projelendirme ve inĢaat yapım 

süresi de dahil olmak üzere toplam 34 yıl olması, 

2 - Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı ve iĢletilmesi için her türlü belgenin 

temini, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından 

alınması, Ġdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve 

harçlar dahil) yüklenici tarafından karĢılanması, 

3 - Kira bedellerinin sözleĢme tarihinden itibaren baĢlatılması; 

a) Ġlk 3 yıl aylık kirasının 20.000.-TL olması 
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b) 4. Yıl aylık kirasının 90.000,00 TL üzerinden ihale sonucu oluĢacak aylık kira bedeline + 

önceki 3 (üç) yılın ÜFE artıĢı eklenerek bulunacak bedel üzerinden ödenmesi, sonraki yıllarda 

sözleĢme süresinin sonuna kadar her yıl ÜFE oranında artıĢ yapılarak belirlenmesi, 

4 - Kiracı tarafından vakıf taĢınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

5 - Ġlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 

taĢınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmıĢ olan masrafların talep edilmemesi, imalatın 

herhangi bir bedel talep edilmeden Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak yatırılan teminat ve 

kiraların Ġdareye gelir kaydedilmesi, 

6 - ĠnĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazın baĢka amaçla kullanılmaması, her 

türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inĢaatın yapımı sırasında iĢ ve sosyal güvenlik 

bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleĢme süresi sonunda taĢınmazın 

bakımlı ve kullanılabilir Ģekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın Ġdareye teslim 

edilmesi, 

7 - Ġmarda iyileĢtirme olması durumunda (kat adedi artıĢı, alan artıĢı, yatak sayısının 

artıĢı, Emsal ve KAKS vb.) yapılan iyileĢtirme doğrultusunda kira oranlarının arttırılması, 

imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değiĢikliğin yüklenici 

tarafından yapılması ve her türlü masrafın karĢılanması, 

Asgari Ģartlarıyla, imar planı doğrultusunda Turizm Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere 

Yapım KarĢılığı toplam 34 yıl süreyle kiralanması iĢidir. 

I. ġartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. 1267 Sk. No: 2   07100 

MuratpaĢa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında 

görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir. 

Ġrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95    Faks: 0242 248 96 44 

II. Ġhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale Ģartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı Ģartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 
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kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 
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h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.3. ve sözleĢmenin 10.6. 

maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir. 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

l) ġartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmıĢ ekli örneğine uygun teklif mektubu 

(Ek:8),  

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu baĢkanlığına verilmek zorundadır. 

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VI. Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 

sözleĢme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VII. Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 6229/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

ĠĢin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu 

Alanı iĢaretli aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. 

Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan Ģartnamesi dahilinde satılacaktır. 
 

Mah. Cinsi Pafta Ada Parsel 

Miktar 

m² Tahmini Bedel Geçici Teminat 

ĠBRAHĠMÇAYIRI ARSA 21-K-3-A 3628 30 3768,23 
6.400.000,00 

(TL) 

192.000,00 

(TL) 

 

ġartname: ġartname ve Ekleri Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

Ġhale Tarihi ve Yeri: 25.07.2018 ÇarĢamba günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Ġsteklilerde Aranan Belgeler:  

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.  

C) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  

D) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 

gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri .  

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun)  

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 

teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 

teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 

ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  

H) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi.  

I) Ġhale Ģartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  

Ġ) Ġhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 

Tekliflerin en geç 25.07.2018 ÇarĢamba günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Katta bulunan Ġhale Komisyon (Encümen BaĢkanlığı) BaĢkanlığına teslim edilmesi 

gerekmektedir. Ġhaleye katılacakların, Ġhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri Ģarttır. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

 6196/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

ĠĢin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 7 Kat Konut Parseli iĢaretli 

aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. Maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan Ģartnamesi dahilinde satılacaktır. 
 

Mah. Cinsi Pafta Ada Parsel Miktar m² 

Tahmini 

Bedel Geçici Teminat 

GÜLABĠBEY ARSA 19-K-4-B 4726 1 6657,65 
5.160.000,00 

(TL) 

154.800,00 

(TL) 

 

ġartname: ġartname ve Ekleri Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

Ġhale Tarihi ve Yeri: 26.07.2018 PerĢembe günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Ġsteklilerde Aranan Belgeler:  

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.  

C) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  

D) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 

gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun)  

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 

teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 

teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 

ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  

H) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi.  

I) Ġhale Ģartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  

Ġ) Ġhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 

Tekliflerin en geç 26.07.2018 PerĢembe günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Katta bulunan Ġhale Komisyon (Encümen BaĢkanlığı) BaĢkanlığına teslim edilmesi 

gerekmektedir. Ġhaleye katılacakların, Ġhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri Ģarttır. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

 6197/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

ĠĢin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 6 Kat Konut Parseli iĢaretli 

aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. Maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan Ģartnamesi dahilinde satılacaktır. 

 

Mah. Cinsi Pafta Ada Parsel Miktar m² Tahmini Bedel Geçici Teminat 

AYARIK ARSA 21-L-1-D 992 17 2558,98 
2.300.000,00 

(TL) 
69.000,00 (TL) 

 

ġartname: ġartname ve Ekleri Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

Ġhale Tarihi ve Yeri: 27.07.2018 Cuma günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 

5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Ġsteklilerde Aranan Belgeler:  

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.  

C) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  

D) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 

gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun)  

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 

teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 

teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 

ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  

H) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi.  

I) Ġhale Ģartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  

Ġ) Ġhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 

Tekliflerin en geç 27.07.2018 Cuma günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 

5. Katta bulunan Ġhale Komisyon (Encümen BaĢkanlığı) BaĢkanlığına teslim edilmesi 

gerekmektedir. Ġhaleye katılacakların, Ġhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri Ģarttır. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

 6198/1-1 
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65 KALEM MUHTELĠF MOBĠLYA VE BÜRO MEFRUġATI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 

60 kalem muhtelif mobilya ve büro mefruĢatı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine ve çizimlerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.07.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6231/1-1 
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75 ADET SUNUCU BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli Gölcük Deniz Ġkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 75 adet Sunucu Bilgisayar 

Genel Ve Teknik Ġsteklerine, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlarına ve CISCO, DELL 

EMC, HPE ve LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte Genel Ve Teknik Ġstekleri, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususları, markaları, Ofis 

tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/07/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Genel Ve Teknik 

Ġsteklerine, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlarına ve CISCO, DELL EMC, HPE ve 

LENOVO markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6232/1-1 



13 Temmuz 2018 – Sayı : 30477 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

1 ADET OPTĠK KOHERENS TOMOGRAFĠ ANJIYOGRAFĠ (OCTA)  

CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2018/349001 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4268 - 3534-2009 

ç) Belgegeçer : 232 311 4322  

d) E- posta : bapege@gmail.com.tr 

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : 1 ADET OPTĠK KOHERENS TOMOGRAFĠ 

ANJIYOGRAFĠ (OCTA) CĠHAZI ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları-1 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı 

Bornova/ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25.07.2018 ÇarĢamba günü -saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2018 – Sayı : 30477 

 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. Ġhaleye katılacak istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça 

ve aksesuarların döviz bazında fiyatlarını bildirmek zorundadır. 

4.3.4. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

postayla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 6223/1-1 
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1 ADET PATTERN 577 (SARI) LAZER CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2018/348701 

1 - Ġdarenin:  

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 3534 - 4268 - 2009 

ç) Belgegeçer : 232 311 4322  

d) E- posta : bapege@gmail.com.tr  

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : 1 ADET PATTERN 577 (SARI) LAZER CĠHAZI ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı Bornova/ 

ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 25.07.2018 ÇarĢamba günü - saat 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek 

parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

4.3.4. Ġhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 

yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 

1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

postayla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 6224/1-1 
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MEYDAN HĠZMETLERĠ TAHMĠL TAHLĠYE ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır.  

Ġhale Kayıt numarası  : 2018/347962  

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No. 164 Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon ve faks numarası  : 332 7345930-36 - 332 7345938  

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde 280.000 

ton doldurma, boĢaltma, taĢıma, biçimlendirme, istif, 

uzaklaĢtırma, karma, yığma, temizlik, düzeltme vb. 

iĢlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması iĢidir.  

b) Yapılacağı yer  : Ereğli ġeker Fabrikası Meydan Sahası  

c) ĠĢin süresi  : Fabrikamızın 2018/2019 dönemi kampanya süresidir. 

(Tahmini 150 gündür.) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis binası  

b) Tarihi ve saati  : 24/07/2018 – 14:30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 200,00 TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir.  

8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

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

günü olmalıdır.  

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 6204/1-1 
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MÜBADELE ĠLANI 

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ durumda bulunan Ekonomik ömrünü doldurmuĢ 4 Adet 

araç, yaklaĢık 45 ton hurda demir, yaklaĢık 600 kg hurda plastik, yaklaĢık 1.5 ton hurda 

alüminyum, 70 ton boĢ kovan (sarı), 25 ton boĢ kovan (diğer), 680 kg mermi çekirdeği 4645 

Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 1 Adet Skoda Süper B 2.0 TDI CR 190 PS 4x4 DSG 

Pirestige Otomobil, 1 Adet Ford Transit Çift Kabin 2.0L EcoBlue TDCĠ 170PS (405Nm) Euro 6 

Orta Kasa Kamyonet, 3 Adet Toyota Corolla Touch Sedan 1.6 132 PS Otomobil, 1 Adet Tümosan 

9115 4 WD 24+24 Kabin Klima 460/85 R 34 Traktör, 1 Adet Masif MSF - S16 marka Makaslı 

Platform, 1 Adet Sürüm SM145 marka Tamburlu Yonca Biçme Makinası - 145, 1 Adet Oruç 

Karasör OR - 02 marka Traktör Römorku, 1 Adet Viterna marka Traktör önü kar küreme bıçağı 

ve Traktör arkası tuz serpme ekipmanı ve 3940 Top Copier Bond marka 1. Sınıf Hamur 80 gr/m² 

A4 kağıt ile mübadele edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Polis Akademisi BaĢkanlığı GölbaĢı YerleĢkesi 

GölbaĢı ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 462 85 48 - 49 - Fax: 0 312 499 70 61 

2 - Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü doldurmuĢ 4 Adet araç, 

yaklaĢık 45 ton hurda demir, yaklaĢık 600 kg 

hurda plastik, yaklaĢık 1.5 ton hurda alüminyum, 

70 ton boĢ kovan (sarı), 25 ton boĢ kovan (diğer), 

680 kg mermi çekirdeği 1 Adet Skoda Süper B 2.0 

TDI CR 190 PS 4x4 DSG Pirestige Otomobil, 1 

Adet Ford Transit Çift Kabin 2.0L EcoBlue TDCĠ 

170PS (405Nm) Euro 6 Orta Kasa Kamyonet, 3 Adet 

Toyota Corolla Touch Sedan 1.6 132 PS 

Otomobil, 1 Adet Tümosan 9115 4 WD 24+24 

Kabin Klima 460/85 R 34 Traktör, 1 Adet Masif 

MSF - S16 marka Makaslı Platform, 1 Adet 

Sürüm SM145 marka Tamburlu Yonca Biçme 

Makinası - 145, 1 Adet Oruç Karasör OR - 02 

marka Traktör Römorku, 1 Adet Viterna marka 

Traktör önü kar küreme bıçağı ve Traktör arkası 

tuz serpme ekipmanı ve 3940 Top Copier Bond 

marka 1. Sınıf Hamur 80 gr/m² A4 kağıt ile 

mübadele edilecektir. 

SatıĢı veya Mübadelesi yapılacak 

taĢıtların modeli, markası, motor 

hacmi, motor gücü kilometresi, faal 

olup olmadığı, varsa hasar durumu : Ekonomik Ömrünü DoldurmuĢ: 

  1 - 2009 Model Ford Transit (Dizel) 

  2 - 2004 Model Renault Megane 1.6 (Benzin) 

  3 - 2004 Model Renault Megane 1.6 (Benzin) 

  4 - 2003 Model Toyota Corolla (Benzin) 
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SatıĢı veya Mübadelesi yapılacak 

malın cinsi, markası, modeli, 

miktarı, faal olup olmadığı : 45 ton hurda demir, yaklaĢık 600 kg hurda plastik, 

yaklaĢık 1.5 ton hurda alüminyum, 70 ton boĢ 

kovan (sarı), 25 ton boĢ kovan (diğer), 680 kg 

mermi çekirdeği  

Mübadele KarĢılığı alınacak 

Mala iliĢkin özellikler : 1 Adet Skoda Süper B 2.0 TDI CR 190 PS 4x4 

DSG Pirestige Otomobil, 1 Adet Ford Transit Çift 

Kabin 2.0L EcoBlue TDCĠ 170PS (405Nm) Euro 

6 Orta Kasa Kamyonet, 3 Adet Toyota Corolla 

Touch Sedan 1.6 132 PS Otomobil, 1 Adet Tümosan 

9115 4 WD 24+24 Kabin Klima 460/85 R 34 

Traktör, 1 Adet Masif MSF - S16 marka Makaslı 

Platform, 1 Adet Sürüm SM145 marka Tamburlu 

Yonca Biçme Makinası - 145, 1 Adet Oruç Karasör 

OR - 02 marka Traktör Römorku, 1 Adet Viterna 

marka Traktör önü kar küreme bıçağı ve Traktör 

arkası tuz serpme ekipmanı ve 3940 Top Copier 

Bond marka 1. Sınıf Hamur 80 gr/m² A4 kağıt 

Verilecek hizmetin yeri, 

nevi, süresi ve özellikleri : Mübadelede teklif edilen taĢıtlar Polis Akademisi 

BaĢkanlığı GölbaĢı YerleĢkesi Ġdari Mali ĠĢler 

ġube Müdürlüğü GölbaĢı/ANKARA adresine teslim 

edilecektir. 

  TaĢıtlar ve Hurda Malzemeler Polis Akademisi 

BaĢkanlığı GölbaĢı YerleĢkesi GölbaĢı/ANKARA 

adresinden teslim alınacaktır. 

  Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıtlar, mübadele 

kararının tebliğinden itibaren (75) gün içinde 

teslim edilecektir. 

  Mübadelesi yapılan taĢıtlar ile diğer malzemeler 

mübadele karĢılığı olan taĢıtların teslim edildiği 

günü izleyen (30) günü içerisinde yüklenici 

tarafından bulunduğu yerden teslim alınması 

zorunludur. 
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Değer Tespit Komisyonunca 

belirlenen tahmini bedel : 1.037.482,50 TL 

3 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : Polis Akademisi BaĢkanlığı GölbaĢı Kampusu 

Ġdari Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü A GiriĢi Ġhale 

Salonu GölbaĢı/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 31/07/2018 Salı günü Saat: 10.00 

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

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ü oranındaki Geçici Teminat, 

c) Tebligat adresini gösterir bir belge, 

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

tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirkülerini sunmaları zorunludur. 

e) Gerçek kiĢi olması halinde 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 Polis Akademisi BaĢkanlığı GölbaĢı Kampusu Ġdari Mali ĠĢler 

ġube Müdürlüğü Binası A GiriĢi ĠĢleri Büro Amirliği GölbaĢı/ANKARA adresinde görülebilir ve 

GölbaĢı Mal müdürlüğüne 50.00 TL doküman bedeli yatırıldıktan sonra aynı adresten temin 

edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 31/07/2018 Salı günü saat: 10.00’a kadar Polis Akademisi BaĢkanlığı 

GölbaĢı Kampusu Ġdari Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü Binası A GiriĢi ĠĢleri Büro Amirliği GölbaĢı/ 

ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Mübadele iĢlemi, ilk yazılı tekliflerden sonra isteklilerin mübadele komisyonu önünde 

tekliflerini sözlü olarak açık artırma suretiyle gerçekleĢtirecektir. Pey miktarı 400 paket 1. Sınıf 

hamur A4 kağıt üzerinden yapılacaktır.  

9 - Ġstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında (31.124,48 TL) geçici 

teminat vereceklerdir. 

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

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

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

12 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 

bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında Polis Akademisi BaĢkanlığı 

GölbaĢı Kampusu GölbaĢı/ANKARA adreslerinden görülebilir. 

13 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6189/1-1 
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MEYDAN TEMĠZLĠK VE PANCAR YÜZDÜRME HĠZMETLERĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/345488 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası 

  Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2018/2019 Kampanya Döneminde 50 

Personel ile 130 günde Meydan Temizlik ve Pancar 

Yüzdürme Hizmetleri  

b) Yapılacağı Yer : Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası  

b) Tarihi ve Saati : 31.07.2018 Salı günü, Saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

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, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

noter tasdikli imza sirküleri. 

b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 
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Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az %80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler: Ġhale konusu iĢ veya Kamu veya 

Özel Sektörde personel çalıĢtırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kiĢilerin yapmıĢ 

olduğu iĢler. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi 

adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 31.07.2018 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım TAġKENT - EskiĢehir 

ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6170/1-1 
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2018/2019 KAMPANYA DÖNEMĠNDE PANCAR ANALĠZ LABORATUARI HĠZMET 

ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2018/345610 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası 

  Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38 

2 - Ġhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2018/2019 kampanya döneminde Pancar Analiz 

Laboratuarı Hizmeti 33 (Otuzüç) personel ile 100 (Yüz) 

takvim gününde yapılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası -Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02.08.2018 PerĢembe günü - Saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

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, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

noter tasdikli imza sirküleri. 

b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 
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Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az %80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler: Ġhale konusu iĢ veya Kamu veya 

Özel Sektörde Personel çalıĢtırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kiĢilerin yapmıĢ 

olduğu iĢler. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 02.08.2018 PerĢembe Saat 14:00’e kadar Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker 

Fabrikası HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6171/1-1 



13 Temmuz 2018 – Sayı : 30477 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

TELEFERĠK TESĠSĠ ĠLE TĠCARĠ VE TURĠSTĠK (OTEL ALANLI) TESĠSLERĠN YAPIMI VE 

30 YIL SÜREYLE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Rize Belediye Başkanlığından: 

1 - Ekrem Orhon Mahallesi (Mesut Yılmaz Parkı) Sahil Dolgu Alanı Ġle PaĢakuyu 

Mahallesi (ġahin Tepesi) Kent Parkı arası 45+1 kiĢilik Kabinli Teleferik Tesisi ile Ticari ve 

Turistik (Otel Alanlı) Tesislerin Yapımı Ģartıyla, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35-a 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılıp, 30 yıl süreyle iĢletme (Ġntifa) hakkının 

verilmesi ve muhammen bedel olarak Teleferik ile Ticari ve Turistlik (Otel Alanlı) tesislerin yıllık 

sabit kira bedelleri ayrı ayrı 100.000,00-TL olmak kaydıyla, arttırım yapılacak olan tesislerin 

tamamından elde edilecek her türlü gelirlerin toplamının %12,5’inden az olmayacak teklif 

üzerinden Ģartname dahilinde kiraya verilecektir. 

2 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (BinTürkLirası) 

karĢılığı Rize Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġhale Büro ġefliğinden satın 

alınabilir. 

3 - Ġhale 26/07/2018 PerĢembe günü 15.00’te Rize Belediyesi Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

4 - Ġsteklilerden istenilecek belgeler; 

a) BaĢvuru Mektubu, 

b) Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, 

c1) Tüzel kiĢi olması halinde; Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri 

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

(Ticaret Sicil Gazetesi sureti) 

c2) Gerçek kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c3) Ortak teĢebbüs kuruluĢu olması halinde; ortak teĢebbüsü oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birinin c1 ve c2 deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter onaylı ortaklık belgesi 

e) Ġmza sirküleri vermesi (Noter tasdikli), 

e1) Gerçek kiĢi olması halinde; Noter tasdikli imza sirküleri, 
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e2) Tüzel kiĢi olması halinde; Tüzel kiĢiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri, 

e3) Ortak teĢebbüs kuruluĢu olması halinde; Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel 

kiĢilerin her birinin e1 ve e2 deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

f) Ġstekliler adına vekâlet edilmesi halinde; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

g) Ġdari Ģartnamenin 27. maddesinde yazılan geçici teminatı vermesi, 

h) Ġdari Ģartnamenin ―Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına ĠliĢkin Hususlar‖ 

maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi vermesi, 

ı) ġartname alındı makbuzu, 

i) Ticaret Sicil Gazetesi, 

j) Ġsteklinin 10.000.000,00.-TL (OnMilyonTürkLirası)’den az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun 

ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

k) Ġlgili vergi dairesinden onaylı vergi durumu bildirisi ile SGK’ dan alınan borcu 

olmadığına dair belge, 

l) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirten Rize Belediyesi Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünden temin edilecek Yer Görme Belgesi, 

5 - Ġhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç 

26.07.2018 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Rize Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġhale 

Büro ġefliğine vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

6 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

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

8 - Ġdarenin Adresi: 

Belediye Hizmet Binası Ġhale Büro ġefliği Kat: 2 

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RĠZE 

Telefaks: 0464 214 40 91 

Mail Adresi: murat.ozgan@rize.bel.tr 

Ġlan olunur. 5529/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti OnikiĢubat Belediyesine ait Ġlimiz Ilıca Mahallesi 251 ada 2 nolu parselde 

kayıtlı 6280,24 m2'lik tam taĢınmaz 19/06/2018 tarihli ve 2018/608 sayılı Belediye Encümen 

kararına istinaden satılacaktır. 

2 - Ġhale 31 TEMMUZ 2018 SALI günü saat 14:00'de Akçakoyunlu Mah. ġekerdere Cad. 

No: 18/1 OnikiĢubat/KahramanmaraĢ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 

Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma 

Usulü Ġhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile satılacak olan taĢınmazın Muhammen Bedeli 4.710.180,00 TL (Dört milyon 

yedi yüz on bin yüz seksen TL) Geçici Teminat Bedeli 141.305,00 TL (Yüz kırk bir bin üç yüz 

beĢ TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. 

4 - Ġhaleye iliĢkin ġartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kiĢilerin 31 TEMMUZ 2018 Salı günü saat 

12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine baĢvurmaları gerekmektedir. 

Bu tarih ve saatten sonra yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 

• 2018 yılında Ġl Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢ Kanuni Ġkametgâh Belgesi, (Gerçek KiĢi) 

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek KiĢi) 

• Ġhaleye katılacak gerçek kiĢinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek KiĢi) 

• Vekâleten iĢtirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin Ġmza Sirküsü, (Gerçek KiĢi) 

• Ortak GiriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi; iĢ ortaklığı 

oluĢturacak gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 

ġartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

(Gerçek KiĢi) 

• Mevzuatı gereği Tüzel KiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmıĢ Tüzel KiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel KiĢi) 

• Ġhaleye giren kiĢinin tüzel kiĢiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 

iliĢkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel KiĢi) 

• Tüzel KiĢiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli Ġmza Sirküsü, (Tüzel KiĢi) 

• Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname, 

• SatıĢ Ģartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 

• YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (OnikiĢubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ) belge, 

7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6099/1-1 
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden 

ĠĢletme Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢtırılmak üzere 12 ay süresince 9.195 vardiya 

üzerinden 15 araç ile 32 Ģoför tarafından personel naklinin yapılması hizmet alımı iĢi açık ihale 

(kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/350995 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No:206   ÇAN/ 

ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0286 416 20 01 

  Faks: 0286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢtırılmak üzere 

12 ay süresince 9.195 vardiya üzerinden 15 araç ile 32 

Ģoför tarafından personel naklinin yapılması hizmet 

alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale 

edilecektir. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 01/08/2018 ÇarĢamba günü saat 15:00 

d) Dosya no : 2017-09 /KÇLĠ -ARAÇ KĠRALAMA 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 300,00 TL (posta yoluyla 

310,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 01/08/2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 6222/1-1 
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TOHUM ĠLACI ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠKN : 2018/350545  

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00  

  Faks: 0312-458 58 00-458 58 01 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - 10.000 kg. Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram 

(TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) % 36 ilaçlarını 

ihtiva eden hazır karıĢım  

  veya, 

  - 11.000 kg. Ġmidacloprid FS 600 % 60 + Thiram 

(TMTD) WP % 80 + Hymexazol SL (L) % 36 ilaçlarını 

ihtiva eden hazır karıĢım. 

b) Teslim Yeri : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Tohum ĠĢleme Fabrikası 

Etimesgut / ANKARA 

c) Teslim Tarihi : Tohum ilacı SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, iĢe 

baĢlama tarihinden itibaren; tamamı 31 Ekim 2018 

tarihine kadar bir seferde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

MithatpaĢa Cad. No:14    (06100) YeniĢehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17.08.2018 tarihi, saat 10:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No:14 YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve Ģartnameler 

(KDV dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 17.08.2018 tarihi, saat 10:00’a kadar MithatpaĢa Caddesi No.14   (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6203/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Adı Belge No 

Belge 

Türü 

Belge 

Durumu Standartlar 

Fesih 

Tarihi Fesih Nedeni 

--MEHMET TĠRYAKĠ 

Esnaf 
27-HYB-3925 HYB FESĠH 

TS 12820 -  

TS 11939 
21.06.2018 Firma Ġsteği 

GENERAL SOĞUTMA-

HALĠL ABBASOĞLU 

Esnaf 

27-HYB-4201 HYB FESĠH 

TS 12850 -  

TS 10956 - 

TS 10079 

11.06.2018 

Yıllık 

Vizesini 

Yaptırmadı 

 6192/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 

Mülga Ġzmir Ġli Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 14.08.2015 

tarihinde 2015/79566 Ġhale Kayıt No ile yapılan ve 09.10.2015 tarihinde sözleĢmeye bağlanan 

―2016-2017-2018‖ Yılları Kapalı ve Açık Alan HaĢere Mücadele Ġlaçlama Hizmet Alımı" ihalesi 

kapsamında; 

ĠMZA Ġlaçlama Peyzaj Temizlik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (Adres: 1833 

Sokak No: 32/A KarĢıyaka / ĠZMĠR, Ġstanbul Ticaret Odası - Sicil No: 933669, Vergi Dai./No: 

Küçükçekmece V.D./474 039 7329)'ne ve bu Ģirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına 

sahip olan ortağı Korhan ADIġEN (T.C. Kimlik No: 22468434418)'e; 

4735 sayılı Kamu ihale SözleĢmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 

10.01.2018 tarih 30297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 1 (bir) yıl süreyle, 4734 sayılı 

Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil, bütün kamu kurum ve 

kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 18. Ġdare Mahkemesinin 

21.05.2018 tarih ve E: 2018/180 sayılı ―Dava konusu iĢlemin.... YÜRÜTÜLMESĠNĠN 

DURDURULMASI‖ kararına istinaden, Bakanlık Makamının 02.07.2018 tarihli ve E.1325 sayılı 

Oluru ile kaldırılmıĢtır. 

Duyurulur. 6209/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6206/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6207/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6208/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6210/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı / Aranılan ġartlar 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

DiĢ 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız DiĢ ve Çene 

Radyolojisi AD. 

Uzmanlığını Ağız DiĢ ve Çene 

Radyolojisi Anabilim dalında 

almıĢ olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

DiĢ 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız DiĢ ve Çene 

Cerrahisi AD. 

Uzmanlığını Ağız DiĢ ve Çene 

Cerrahisi Anabilim dalında almıĢ 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

DiĢ 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

DiĢ Hastalıkları 

ve Tedavisi AD. 

Uzmanlığını DiĢ Hastalıkları ve 

Tedavisi Anabilim dalında almıĢ 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık AD. 

Eğitim Psikolojisi alanında 

Doçentlik unvanına sahip olmak 

ve en az beĢ yıl süreyle alanında 

çalıĢmıĢ olmak. 

Prof. Dr. 1 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık AD. 

Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢmanlık alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

Doç. Dr. 1 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık AD. 

Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢmanlık lisans mezunu olmak 

ve Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢmanlık alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmıĢ olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Eğitim 

Fakültesi 

Özel Eğitim 

Bölümü 

Özel Eğitim 

Öğretmenliği AD. 

Özel Eğitim Öğretmenliği alanında 

Doçentlik unvanına sahip olmak 

ve en az beĢ yıl alanında çalıĢmıĢ 

olmak. 

Prof. Dr. 1 

Eğitim 

Fakültesi 

Özel Eğitim 

Bölümü 

Özel Eğitim 

Öğretmenliği AD. 

Özel Eğitim Öğretmenliği alanında 

Doçentlik unvanına sahip olmak. 
Doç. Dr. 1 
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Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı / Aranılan ġartlar 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Eğitim 

Fakültesi 

Özel Eğitim 

Bölümü 

Özel Eğitim 

Öğretmenliği AD. 

Özel Eğitim Öğretmenliği lisans 

mezunu olmak ve Özel Eğitim 

Öğretmenliği alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmıĢ olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi 

Eğitimi AD. 

Okul Öncesi Eğitimi alanında 

Doçentlik unvanına sahip olmak 

ve en az beĢ yıl alanında çalıĢmıĢ 

olmak. 

Prof. Dr. 1 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi 

Eğitimi AD. 

Okul Öncesi Eğitimi alanında 

Doçentlik unvanına sahip olmak. 
Doç. Dr. 1 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi 

Eğitimi AD. 

Okul Öncesi Eğitimi / Okul Öncesi 

Öğretmenliği lisans mezunu olmak 

ve bu alanların birinde yüksek 

lisans ve doktora yapmıĢ olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü 

Ġngiliz Dili 

Eğitimi AD. 

Ġngiliz Dili Eğitimi / Ġngilizce 

Öğretmenliği alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak ve en az beĢ 

yıl alanında çalıĢmıĢ olmak. 

Prof. Dr. 1 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü 

Ġngiliz Dili 

Eğitimi AD. 

Ġngiliz Dili Eğitimi / Ġngilizce 

Öğretmenliği alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

Doç. Dr. 1 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü 

Ġngiliz Dili 

Eğitimi AD. 

Ġngiliz Dili Eğitimi / Ġngilizce 

Öğretmenliği lisans mezunu olmak 

ve bu alanların birinde yüksek 

lisans ve doktora yapmıĢ olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Bölümü 
 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

lisans mezunu olmak ve Sağlıkla 

ilgili alanlarda doktora yapmıĢ 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik Bölümü 
 

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve 

Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı'nda almıĢ 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ergoterapi 

Bölümü  

Tıp Fakültesi Mezunu olmak ve 

Uzmanlığını Nöroloji Anabilim 

Dalı'nda almıĢ olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 
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Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı / Aranılan ġartlar 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

HemĢirelik 

Bölümü  

HemĢirelik (HemĢirelik Esasları ve 

Yönetimi) alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak ve en az beĢ 

yıl süreyle alanında çalıĢmıĢ 

olmak. 

Prof. Dr. 1 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 
 

Fizyoterapi Alanında Doçentlik 

unvanında sahip olmak ve 

Fizyoterapist olmak. 

Prof. Dr. 1 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında doktora yapmıĢ olmak ve 

Fizyoterapist olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 

Bölümü  

Sağlık Ġdaresi lisans mezunu 

olmak ve ĠĢletme Anabilim 

Dalı'nda yükseklisans ve doktora 

yapmıĢ olmak. Sağlık Yönetimi 

alanında en az 10 yıllık ders verme 

tecrübesine sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları AD. 

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim dalında almıĢ 

olmak ve Hematoloji bilim dalında 

yandal uzmanlığına sahip olmak. 

Prof. Dr. 1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Ġç Hastalıkları 

AD. 

Ġç Hastalıkları alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 
Doç. Dr. 2 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Ġç Hastalıkları 

AD. 

Uzmanlığını Ġç Hastalıkları 

Anabilim dalında almıĢ olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Radyoloji AD. 

Uzmanlığını Radyodiagnostik 

alanında almıĢ olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıp Tarihi ve Etik 

AD. 

Deontoloji Anabilim Dalı'nda 

Doçentlik unvanına sahip olmak. 
Prof. Dr. 1 

 

BaĢvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz Ġnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne Ģahsen/posta yolu ile yapılabilir. 

Ġlana baĢvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden 

ulaĢılabilir. 6220/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 

(www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 
 

BÖLÜMÜ ABD/PROG. UNVAN ADET DER. AÇIKLAMA 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

Klinik Bilimler 

Veterinerlik 

Doğum ve 

Jinekolojisi 

Profesör 1 1 
Sığırlarda GnRH kullanımı ile 

ilgili çalıĢmalar yapmıĢ olmak 

Klinik Öncesi 

Bilimleri 

Veterinerlik 

Parazitolojisi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3 

Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim 

Dalında Doktora yapmıĢ olup 

parazitoloji alanında moleküler 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Temel Bilimler 
Veterinerlik 

Biyokimyası 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Veterinerlik Biyokimyası Anabilim 

Dalında Doktora yapmıĢ olup ratlarda 

kemoterapotik ilaçların yan etkileri 

üzerine antioksidanların etkileri 

alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 

Bahçe Bitkileri ve Islahı alanında 

Doçent unvanı almıĢ olup 

sebzelerde tohum stres fizyolojisi, 

topraksız tarım ve mikrobiyal 

gübreleme üzerine çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak 

FEN - EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Psikoloji 
GeliĢim 

Psikolojisi 
Doçent 1 1 

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve 

Psikolojik DanıĢmanlık) alanında 

Doçent unvanı almıĢ olup kiĢilik 

özellikleri alt boyutları üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Psikoloji 
Uygulamalı 

Psikoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3  

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Din Eğitimi Anabilim Dalında 

Doktora yapmıĢ olup yabancı 

ülkelerde yaygın din eğitimi 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Siyaset ve 

Sosyal Bilimler 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 4 
19.YY Ġngiliz emperyalizmi 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Makine 

Mühendisliği 
Konstrüksiyon 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Metalurji Eğitimi Anabilim 

Dalında Doktora yapmıĢ olup 

kaynak alanında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Ġlan olunur. 6148/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

AĢağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve Ģartları belirtilen, Enstitümüz 

birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili 

maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile Ġlgili Esasları ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı 

Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1 - Ġstenen Belgeler: 

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen Ģartlara haiz adayların 2 adet 

fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi baĢvuru formu ile birlikte 

öğretim üyesi baĢvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 6 nüsha, olarak 

hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince 

yayınlarından birisini baĢlıca araĢtırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) 

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen Ģartlara haiz adayların 2 adet 

fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi baĢvuru formu ile birlikte 

öğretim üyesi baĢvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak 

hazırlayarak; 

Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-ĠZMĠR) 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki Ģartlar ile kadronun derecesi 

bakımından atanabilme Ģartlarını taĢımaları gerekmektedir. 

3 - BaĢvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile Ġlgili Esasları ve Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 

sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve 

Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4 - YurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması Ģarttır. 

5 - BaĢvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. Posta ile yapılan 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 
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Birimi 

Anabilim 

Dalı Unvan Adet Derece Açıklama 

Fen 

Fakültesi 
Kimya Doçent 1 3 

Kimya alanında doktora yapmıĢ ve 

doçentlik almıĢ olmak. Orta kırmızı altı 

(MWIR) spektroskop, analitik santrifüj ve 

mikro akıĢkanlar konularında deneyimi 

olmak ve uluslararası yayınlara sahip 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Lisans ve doktora derecelerini Makina 

Mühendisliği veya Makina ve Havacılık 

Mühendisliği alanlarından almıĢ olmak. 

Deneysel akıĢların dinamiği, parçacık 

görüntüsü metodu ile akıĢ dinamiğinin 

incelenmesi, eksenel turbo makinaların 

tasarımı ve optimizasyonu, elektronik 

ekipmanların soğutulması ve numerik 

metotlar ile akıĢların incelenmesi 

alanlarında uluslararası yayın ve araĢtırma 

projesi deneyimine sahip olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
Mimarlık Profesör 1 1 

Profesörlük kadrosuna atanmak üzere 

lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini 

mimarlık bölümlerinde tamamlamıĢ olmak. 

Doçentlik unvanını ise mimarlık temel 

alanı ve mimari tasarım bilim alanından 

almıĢ olmak. 

Tasarımda biliĢ, mimarlık eğitimi, mimari 

programlama ve değerlendirme konularında 

bilimsel çalıĢmaları ve yayınlara sahip 

olmak. Lisans ve lisansüstü eğitime farklı 

alanlarda ve düzeyde katkı sağlamıĢ 

olmak, farklı düzeylerde mimari tasarım 

dersini vermiĢ olmak. 

 6211/1-1 
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Sayfa

1

2

4

5

8

8

9

12

13

14

15
52

67

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1188 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali

YILDIRIM’ın Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/07/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-44 ve 45

Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


