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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN KANUNUNUN 17 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci

ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onikinci fıkra

eklenmiştir.

“(2) Ancak; üstü örtülü, içine girilebilen, insanların eğitim ve iş görmelerine yarayan

bina izinlerinde, binanın oturma alanı dışında kalan keşif özeti bulunmayan saha için 16 ncı

maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre arazi izin bedeli ayrıca

alınır. Baraj, gölet gibi izinlerin arazi izin bedeli; birinci fıkraya göre hesaplanır. Rezervuar

alanı için ayrıca arazi yüzölçümü üzerinden arazi izin bedeli hesabı yapılmaz.”

“(4) İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma

birlikleri, turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kâr gayesi

bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden,

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerince orman sayılan

alanlarda yapılacak köy enerji nakil hatlarından ve bunlara ait trafo binalarından, ağaçlandırma

bedeli, orman köylüleri kalkındırma geliri ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri alınmaz,

arazi izin bedeli toplam proje bedelinin binde biri olarak alınır.”
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“(12) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesis izinlerinde Devlet idareleri ile kamu

kurum ve kuruluşları adına olanlar hariç olmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler adına

verilen izinlerden birinci fıkradaki bedellere ilave olarak büyükşehir belediyesi bulunan illerde

izin verilen alanın depolama hacminin o yılın bir metrekare için tespit edilen ağaçlandırma be-

delinin beş katı ile diğer illerde ise üç katı ile çarpımı sonucu bulunacak depolama bedeli ayrıca

izin başlangıcında defaten alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Tek-

nolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim

organlarının görevlerine 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) Çalışma birimi: Merkezin çalışma birimlerini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
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b) Merkez (EBTAM): Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitim bilimleri ve eğitim teknolojisi alanlarında di-

siplinler arası yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, okulöncesi, ilk,

orta ve yükseköğretimde niteliğin yükseltilmesi yönünde araştırma, geliştirme ve eğitim çalış-

malarında bulunmak, eğitimcilere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek, yabancı-

lara Türkçe öğretimi alanında araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları düzenlemek ve uzak-

tan eğitim faaliyetleri düzenlemektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını ger-

çekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Eğitim bilimleriyle ilgili projelere destek vermek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin araştırma projeleri birimleri gibi bi-

rimlere sunmak üzere eğitim bilimleri ve teknolojileriyle ilgili proje önerileri hazırlamak.

c) Okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde niteliğin artırılması yönünde araştırmalar

yapmak.

ç) Okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik çoklu ortam materyal-

lerini geliştirmek.

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde etkili kul-

lanımına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemek.

e) Fakülte ve enstitülerle işbirliği yaparak harmanlanmış öğretim çalışmaları yürütmek.

f) Öğretim üyeleri ve görevlilerine yönelik öğretim ilke ve yöntemleri konulu hizmet

içi eğitim çalışmaları düzenlemek.

g) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma yapmak, materyal ve öğretim et-

kinlikleri geliştirmek.

ğ) Düşünme becerilerinin öğretimiyle ilgili ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik

materyal ve öğretim etkinlikleri geliştirmek.
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h) Eleştirel medya okuryazarlığıyla ilgili ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ma-

teryal ve öğretim etkinlikleri geliştirmek.

ı) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini uygun kullanmalarına

yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemek.

i) İlk ve ortaöğretim öğrencilerine bilimi sevdirmek, onları bilimsel düşünmeye yön-

lendirmek amaçlı bilim-doğa okulları düzenlemek.

j) Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

k) Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek.

l) Yurt içinde ve yurt dışında benzer kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, bu ku-

ruluşlarla Merkezin amacına uygun ortak çalışmalar yapmak.

m) Merkezin imkânlarının arttırılması ve güncellenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

n) Eğitim bilimleri alanlarında çalışan insanları desteklemeye yönelik eğitim çalışma-

ları, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler, yaz okulları ve kurslar düzenlemek.

o) Üniversite ile diğer eğitim kurumları arasındaki ilişkileri güçlendirme yönünde ça-

lışmalarda bulunmak.

ö) Kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim, seminer ve danışmanlık taleplerine cevap ver-

mek.

p) Eğitim bilimleri alanlarında yüksek lisans ve doktora tezi yapan araştırmacıların eği-

tim, danışmanlık ve işbirliği taleplerine cevap vermek.

r) Gerektiğinde diğer eğitim birimleriyle işbirliği yaparak uzaktan eğitim yoluyla lisans,

lisansüstü, sertifika ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

s) Gerektiğinde diğer eğitim birimleriyle işbirliği yaparak harmanlanmış öğretim yo-

luyla lisans, lisansüstü, sertifika ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

ş) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, Merkezin amacına

uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Danışma ve Çalışma Grupları, Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; eğitim bilimleriyle ilgili bir alanda doktora derecesine sahip

Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi

dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Müdür Yardımcılarının seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

d) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek,

f) Danışma ve çalışma grupları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

g) Merkezin, Üniversitenin akademik birimleriyle koordinasyonunu sağlamak,

ğ) Merkezin diğer Üniversitelerin akademik birimleriyle koordinasyonunu sağlamak,

h) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-

nelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat

hükümlerine göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,

ı) Merkezin bütün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılıp yapıl-

madığını denetlemek,

i) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür, eğitim bilimleriyle ilgili bir alanda doktora derecesine sahip

Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini müdür yardımcısı

olarak görevlendirir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi

bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlen-

direceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet

eder.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve üyelerden olmak üze-

re toplam altı kişiden oluşur. Üyeler, eğitim bilimleriyle ilgili bilimsel çalışma yürütmüş olan

Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürce seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

Üyeler üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden

ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kul-

landığı oy yönünde karar alınmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, danışma

ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları ile süresini belirlemek, bu gruplar tarafından

yapılacak işleri düzenlemek,

8 Ocak 2013 – Sayı : 28522                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



b) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını hazırlamak, Merkezin gündemin-

deki ilgili proje ve çalışmaları hazırlayarak karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konularda

düzenleme yapma yetkisi vermek,

c) Yılsonu faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma ve çalışma grupları, görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında oluşturulacak danışma ve çalışma grup-

ları; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, belirli ve uzmanlık isteyen konularla

ilgili, geçici veya sürekli olarak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunulmasını

sağlamak ve Merkezin çalışmalarına katkıda bulunmak için oluşturulur. Yapılacak çalışmanın

niteliğine göre, Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezde görevli personel, Üniversitede veya diğer

üniversitelerde çalışan akademik veya idari personel, geçici görevlendirmeyle Üniversiteye

gelen idari veya akademik personel, Merkezin çalışma alanlarında araştırma veya eğitim ça-

lışmaları yapan kişiler Müdürün önerisi ile Rektör tarafından danışma ve çalışma gruplarında

görevlendirilebilir.

(2) Danışma ve çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen araştırma,

geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak,

b) Belirlenen araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını bilimsel ve etik ilkeler çer-

çevesinde yürütmek,

c) Merkezin yönetim organları ve diğer danışma ve çalışma grupları ile koordinasyon

halinde çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular

MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2010 tarihli ve 27763 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul

29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Satın alma işlemleri bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen usullere göre

gerçekleştirilir ve idari ve mali işlerden sorumlu birim amiri tarafından hazırlanan satın alma

onay belgesi Başkan, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belirlenecek doğrudan satın alma

rakamının üst sınırını aşmayan durumlarda Başkan veya uygun göreceği yönetici/yöneticiler

tarafından imzalanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Elektrik, telefon, su, doğalgaz, internet aboneliği ve daha önce yapılan yıllık söz-

leşme uzatmaları gibi periyodik giderler, gündelik ihtiyaçlar ve benzerleri ile bu Yönetmeliğin

6 ncı maddesine göre belirlenecek doğrudan satın alma rakamının üst sınırını aşmayan ih-

tiyaçlar için, satın alma ve ihale komisyonu kararına gerek olmadan idari ve mali işlerden

sorumlu birim amirince hazırlanan satın alma onay belgesi Başkan veya uygun göreceği

yönetici/yöneticiler tarafından imzalanır. Bu durumda muayene ve kabul komisyonu kurulmaz

ve kabul işlemleri aynı birim amirliğince gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/11/2010 27763
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/1)

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üretici tarafından 2917.36.00.00.11 gümrük tarife istatistik po-

zisyonunda “tereftalik asit” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış

olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı

belirtilerek, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın

ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdür-

lüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan

özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ticaret politikası savunma araç-

ları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşıla-

bilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde artış göster-

miştir.

(2) Başvuru sahibi firmanın ekonomik göstergelerinde 2012 yılı altı aylık döneminde

bir önceki yılın aynı dönemine göre bozulma olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-

nusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-

ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci

ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: (+90 312) 204 77 20    Faks: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr
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İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) EK-1’de  yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı ta-

rihinden itibaren yirmi beş gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma

kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6 – (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre

içerisinde gönderenlere http://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm adresinden ulaşıla-

bilen ilgili taraf soru formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe

bildirilir. Kullanıcı adı, ilgili taraf başvuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belir-

lenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elek-

tronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmek-

tedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurul-

ması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf

başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlene-

cek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular

1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin

6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi

ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden

sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit

edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamam-

lanır. Gerekli hallerde bu süre iki ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Ocak 2013 

SALI 
Sayı : 28522 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg. (50 Ton) Nişasta alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 22.01.2013 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 22.01.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

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

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 114/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.000 TL ile en çok 74.340,00 TL arasında değişen; 

14.01.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 200,00 TL, en 

çok 7.434,00 TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto ve Römorkten oluşan 16 adet araç; açık 

artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale 

salonunda 15/01/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 119/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz İşyeri Hekimliği ve İşgüvenliği Uzmanlığı OSGB hizmet alımı 

işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No.111  45500 

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a) - 

Niteliği Türü Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 
Süre 

1- 

Müessese Müdürlüğümüz 1414 

Yevmiyeli Personelin 2 (iki) Tam süreli 

1(bir) Kısmi süreli 3 (üç) iş güvenliği 

uzmanı ve 2 (iki) tam süreli 1 (bir) kısmi 

süreli 3 (üç) iş yeri hekimi hizmet alımı 

işi  

2013 - 540 2013–1 
21.01.2013 -

14:00 

365 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık İhale 

3. İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/ 

MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. 

5. No.111 45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 

(1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir 

Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale 

dokümanlarının şartnamelerini 50,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

10. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 102/1-1 
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1 - 55 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA 40 ADET YOL BEKÇİLİĞİ, 

2 - 51-55 YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA İSE 5 ADET  

BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ’Nİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/199120 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

c) Elektronik Posta Adresi  : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 1- Diyarbakır-Batman-Muş hatlarında mevcut, 

(Tek. Şartnamede belirtilen yerlerde) Bekçili Bariyerli hemzemin geçitlerdeki, bekçilik hizmetleri 

işi ile (5 Hemzemin geçit için, 3 Vardiya, 17 Personel) 2-Palu -Tatvan arası 40 Personel ile Yol 

Bekçilik Hizmeti işi alımı. ( 01/02/2013 Tarihinden 31/12/2013 Tarihine kadar) yaptırılması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna 21.01.2013 Tarih, saat : 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 

150,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale kısmı teklife açıktır. 

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

tabi değildir. 147/1-1 

—— • —— 

HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

İhale Kayıt No : 2013/55 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : 10 Ay süre ile 104 işçi ile 31 adet hemzemin 

geçit bekçiliği hizmeti 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

31/01/2013 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00,-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 150/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden: 

 34113-İSTANBUL 

Sözleşmeli müşterilerinin gönderilerinin adreslerinden kabulü yapılarak Kargo İşleme 

Merkez Müdürlüğüne taşınmasını sağlamak amacıyla şoför, taşıyıcı ve yakıt dahil 1 adet 6 ton 

kapasiteli taşıtın kiralama işi 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/194 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü 

  Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25  

  34113  Sirkeci-İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : Telf:  0 212 527 05 74   

  Faks: 0 212 512 09 49   

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Başmüdürlüğümüze bağlı Avrupa Yakası Kargo İşleme 

Merkez Müdürlüğünün sözleşmeli müşterilerinin 

gönderilerinin adreslerinden kabulü yapılarak Kargo 

İşleme Merkez Müdürlüğüne taşınmasını sağlamak 

amacıyla şoför dahil 3 taşıyıcı ve yakıt dahil 1 adet 6 ton 

kapasiteli taşıtın 3 yıl süreli kiralama işi. 

b) Yapılacağı yer : İSTANBUL 

c) İşin süresi : 01.02.2013 - 31.01.2016  (36 ay) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü  

  İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

  Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi. No: 25  

  34113 Sirkeci-İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 18.01.2013 Cuma günü saat 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler 

teklifleri kapsamında sunulur. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

ı) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlerin listesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler; 

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları 

taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı 

taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye 

vereceklerine dair taahhütname verilecektir. 

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

6 - İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Hobyar 

Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 47,20,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 18.01.2013 Cuma günü saat 10.30’a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane 

Cad. No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

tutarda  geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 104/1-1 
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YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE TESİS İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma 

ve İşletme Birliği Başkanlığından:        

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve 

İşletme Birliği’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel, ticari ve endüstriyel 

kaynaklı evsel nitelikte katı atıkların; ayıklanması, geri kazanılması, düzenli depolanması, mevcut 

katı atık düzenli depolama sahasının işletmesi ve çevreye olası kirletici etkilerinin ortadan 

kaldırılması ile ileri mekanik, biyolojik, termal işlemler v.b. teknolojiler ile geri dönüşümünün 

azami derecede sağlandığı ve nihai düzenli depolamanın en aza indirgendiği tümleşik bir tesisin 

tasarımı, projelendirilmesi, mühendisliği, gerekli makine ve ekipmanların yurt içi veya yurt 

dışından temini, yapımı, gerekli izinlerin alınması ve işletmeye alınması ile yap işlet modeline 

göre izin ve inşaat dönemi dahil toplam 20 yıl işletilerek, sözleşme sonunda İdareye tam ve çalışır 

vaziyette devredilmesi işi İdare Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde 

hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulüne göre 30/01/2013 Çarşamba günü saat 14:00’te 

Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda ihale edilecektir. 

İhale Şartname ve Ekleri: 1.000,00,-¨ (Bin Türk Lirası) bedelle Kahramanmaraş 

Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde temin edilebilir veya görülebilir. 

İhalenin Yapılacağı Tarih: 30/01/2013 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’te 

İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu 

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı 

teklif usulü. 

Tahmin Edilen Bedel: 50.000.000,00,-¨ (ElliMilyon Türk Lirası) 

Geçici Teminat Miktarı: 1.500.000,00,-¨ (BirMilyonBeşYüzBin Türk Lirası) 

İhaleye katılacak gerçek – tüzel kişi veya kişilerde aranacak şartlar: 

Gerçek Kişilerden: 

3.1 - Kanuni ikametgâhı olması, 

3.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

3.3 - Noter tasdikli imza sirküleri 

3.4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

Tüzel Kişilerden: 

3.5 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) 

3.6 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi. 

3.7 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C. 

Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

3.8 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
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kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri 

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.). 

3.9 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 

(3.5,3.6,3.7) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte 

şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve 

Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması 

mecburiyeti vardır) 

3.10 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile 

yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

3.10.1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter 

tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 

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

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

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil 

adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli 

imza beyannamesi. 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden: 

3.11 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını, 

3.12 - İdari şartnamenin 8. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 

3.13 - İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair 

vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı. 

3.14 - İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borcu 

olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı. 

3.15 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını satın 

almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca 

da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir. 

3.16 - TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001: 2005 

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi. Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla 

düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu 

tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve 

TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon 

Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. 

3.17 - Yurtiçinde veya yurtdışında en az 100 ton/gün kapasiteli kompost, biyometanizasyon, 

gazlaştırma, piroliz ve düzenli depolamadan enerji üretimi tesislerinden herhangi birini kurup 

işlettiğini gösterir belgeleri sunmak, 
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3.18 - Faaliyet Projesi Teklifi: Faaliyet Projesi Teklifi sözleşme süresince Yüklenicinin 

yürüteceği tüm çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin ilkelerin belirtileceği ve sözleşmenin 

ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek dokümanı ve taahhüdünü ifade eder. Teklif içeriği idari 

şartnamede belirtilmiştir. 

3.19 - Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

- İstekliler temin edilecek belgelerle tahmini yatım tutarının 50.000.000,00,-¨ (ElliMilyon 

Türk Lirası)’nın%20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da 

serbest mevduatını gösterir belge verecektir. 

Tekliflerin Verilmesi: Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 30/01/2013 günü saat 

14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre 

Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Encümen Başkanlığına 

(Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası) verilecektir. 

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

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

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

alınamaz. İlan olunur. 14/1-1 

—— • —— 

DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ KAPTANLARIN TAŞINMASI 

HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/242 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 239 73 00 / 0262 223 42 78 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: DERİNCE-DARICA ARASINDA KILAVUZ 

KAPTANLARIN TAŞINMASI HİZMET ALIMI Toplam 2700 Etap. Yukarıda belirtilen 

alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına 16.01.2013 tarih Çarşamba günü saat:11.00’e kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi. Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250 TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 30/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

(İPKB):  

 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

Kredi No: 24383 

 

“SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 

SÖZLEŞME PAKETİ” 

(EIB-WB2-GUCL-ONAR-03-04-05) 

 

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

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

İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya 

Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen sağlık yapılarının güçlendirme/onarım işleri için 

Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National 

Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB2-GUCL-ONAR-03 

İstanbul İlinde 5 adet sağlık yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

EIB-WB2-GUCL-ONAR-03 

 

S. No İli İlçesi Sağlık Yapısı Adı 

1 İstanbul Bağcılar Bağcılar Verem savaş Dispanseri 

2 İstanbul Büyükçekmece Süleyman Savaş (Kamiloba) ASM 

3 İstanbul Çatalca Karacaköy ASM 

4 İstanbul Kağıthane Okmeydanı EAH Kağıthane Semt Polikliniği 

5 İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım AÇSAP 

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB2-GUCL-ONAR-04 

İstanbul İlinde 3 adet sağlık yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  
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EIB-WB2-GUCL-ONAR-04 

 

S. No İli İlçesi Sağlık Yapısı Adı 

1 İstanbul Maltepe Aydınevler ASM 

2 İstanbul Pendik Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği 

3 İstanbul Tuzla Şifa ASM 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB2-GUCL-ONAR-05 

İstanbul İlinde 6 adet sağlık yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir 

 

EIB-WB2-GUCL-ONAR-05 

 

S. No İli İlçesi Sağlık Yapısı Adı 

1 İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Ahmet Emekligil ASM 

2 İstanbul Ataşehir Örnek ASM 

3 İstanbul Beykoz 
Nurullah Baldöktü ASM 

A Blok 

4 İstanbul Çekmeköy 75. Yıl ASM 

5 İstanbul Çekmeköy Sultançiftliği Taşdelen ASM 

6 İstanbul Ümraniye Adem Yavuz ASM 

 

3 - Herbir İnşaat Sözleşme Paketleri için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları 

aşağıda belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2009-2010-2011), 

Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2012 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

5.000.000-TL olması gerekmektedir (2012 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2011 yılı 

cirosuna dahil edilecektir)  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2007-2011) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 

yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 
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ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 

mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 15.000 m2 yeni bina 

inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla 

sözleşme paketi kapsamında toplamda 7.500 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü 

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

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son 

teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum 

belgeleri geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 1.750.000.– TL 

olması.  

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 

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

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

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

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir 

sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı 

ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.  

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır 

bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (EIB-WB2-Gucl-Onar-03, EIB-WB2-

Gucl-Onar-04 ve EIB-WB2-Gucl-Onar-05) açacak ve değerlendirmeye alacaktır. 

Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta 

geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi 

kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin 

de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin 

ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari 

yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması 

gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını 

(ciro:10.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 30.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 
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ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 15.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit 

kredi olanakları : 3.500.000 TL) üç ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının üç 

katını (ciro:15.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 45.000 m2 yeni bina inşaatı 

veya iki ayrı sözleşme kapsamında biri minimum 30.000 m2 diğeri minimum 15.000 m2 yeni 

bina inşaatı veya üç ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 15.000 m2 yeni bina inşaatı 

veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 22.500 m2 betonarme 

güçlendirme inşaatı; nakit kredi olanakları : 5.250.000 TL) sağlamak zorundadır.)  

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve 

firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte 

değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı 

fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır. 

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

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

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

başvurarak, her bir paket için ayrı ayrı olmak kaydıyla ilgili ihale dokümanını, 200.- TL 

karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: 

TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait 

referans numarası (EIB-WB2-Gucl-Onar--.....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için 

sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade 

edilmeyecektir. 

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

teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden her bir ihale paketi 

için 120.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 05/Şubat/2013 

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

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde EIB-WB2-

Gucl-Onar-03’dan başlamak üzere sırasıyla aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.  

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

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul İl Özel İdaresi 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8  34126  

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 

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

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

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web :www.ipkb.gov.tr 180/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Zamanda Atılan Faydalı Adımlar Vakfı  

VAKFEDENLER: Zafer Antep 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NOSU: Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/12/2012 tarih,  E:2012/202, 

K:2012/172 sayılı kararı.   

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Bakırköy 2. Noterliğince 

düzenlenen 11/11/2011 tarih, 18476 yevmiye nolu kuruluş senedi ile yine aynı Noterlikçe 

düzenlenen 09/02/2012 tarih, 3437 yevmiye nolu değişiklik senedi.  

VAKFIN AMACI: Özellikle engelliler başta olmak üzere, nerede olursa olsun, sıkıntıya 

düşmüş herhangi bir şekilde felakete uğramış, tabii afet v.s. gibi sebeplerle mağdur olmuş, aç ya 

da açıkta kalmış şekilde nitelendirilebilecek tüm insanlara, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri 

için gerekli her türlü desteği sağlamak ve bu insanların, temel hak ve özgürlüklerini 

kullanabilmek imkânlarına kavuşabilme olanaklarının temini açısından her seviyede eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bu insanları verilen eğitim ve öğretimlerle üreten durumuna 

getirip iş sahibi yapmaktır. 

VAKFIN MALVARLIĞI: 350.000-TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu   

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 97/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Hamilik Okulu Vakfı. 

VAKFEDENLER: Zehra Nur Metinkale 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/09/2012 tarihli 2012/27 Esas, K. 2012/244 

sayılı kararı 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Üsküdar 3. Noterliğinin 

06.01.2012 tarih ve 00706 yevmiye nolu senet   

VAKFIN AMACI:  

a) İnsanlarımızın öncelikle gençlerimizin ve çocuklarımızın daha müreffeh bir geleceğe 

taşınmasına katkı sağlamak için, eğitim kalite ve verimliliğinin artırılmasına sosyal kültürel ve 

ahlaki gelişimi ile sağlıklı yaşamasına yönelik her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarına destek 

vermek kısaca insana ve insanlığa hizmet etmek, 

Genç insanlara “bir meslek sahibi” olmanın “iaşe-ibade” derdinin çok daha ötesinde 

“kutsal” bir vazifeye tekabül etmekte olduğunu; tarih ve kültürümüzden tevarüs eden “mesleğinin 

adamı” olmak “hali” nin ancak o meslekte “olabileceğinin en iyisi “ olmaya gayret ederek 

mümkün olabileceğini, bunun için seçilen mesleği, sırtına binilip” dünyalık” elde etmenin bir 

aracı olarak değil, tam tersi sırtlanılıp yükseltilmesi gereken bir görev gibi görebilme idrakini, her 

veçhesiyle bir meslek sahibi olmanın sadece” teknik” boyutu olan bir “uzmanlaşma” becerisinin 

ötesinde “sanat” ve “ahlak” boyutlarında bulunması zaruri bir “yaşam” formuna tekabül etmekte 

olduğunu hatırlatma. bilinçlendirme ve hülasa “idrak ettirebilme” çalışmaları yapmak genç 

insanları ”meslek ahlakı” kavramı konusunda bilinçlendirmek; mesleklerine, “ebedi” olanın 
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farkına vararak “sanat” haline dönüştürmek amacıyla bir “sanatçı” rikkat, itina, özen ve 

hassasiyetle yaklaşmalarını sağlayabilecek seminerler düzenlemek, pratik yönü olan ”saha” ve 

“atölye” çalışmaları yapmak, çocuk ve gençlerimizin; kardeşlik, şefkat, yardımlaşma ve 

dayanışma duygularını yaşayan, toplumun birlik ve bütünlüğü ile barış ve huzurunun tesisi, 

hayatın akışı içerisinde tüm iş ve ilişkilerinde özen, rikkat, estetik ve adaleti hakim kılan bir 

anlayış ve duruşu sergileyen, tüm insanlığın yararına hayırlı ve güzel işler yapmayı amaçlayan, 

insani “değerleri” özümseyen ve yaşatan kişiliğe sahip olmalarını ve içindeki cevheri 

yeteneklerine yansıtacak beceri ve bilgi donanımını sağlayacak eğitim almalarına katkıda 

bulunmak. 

b) Dünya barış ve huzurunun esasını teşkil eden  “ her insanın var olma ve yaşama 

hakkına saygı gösterilmesi”  anlayışından hareketle, çeşitli sebeplerle yardıma muhtaç duruma 

düşen insanların, normal hayatlarını sürdürebilmeleri ve refah seviyelerini geliştirmelerine 

yönelik maddi –manevi destek vermek, bu amaçla dünyanın her yerinde projeler oluşturmak ve 

uygulanmasını sağlamak. 

c) Geçmişten devir aldığımız emanetimizdeki kültür ve tabiat varlıklarımızın, emaneti 

sadakat özeniyle korunarak, geleceğe devir edilmesi şuurunun oluşturulmasına katkı sunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 15.000,00 TL. Nakit 

1 - İstanbul İli, Fatih İlçesi, Müftü Ali Mahallesi, Yavuz Selim Mevkii, 456 pafta, 2446 

Ada, 17 Parsel sayılı gayrimenkulün 16 nolu bağımsız bölümü 

VAKFIN ORGANLARI :  Yönetim Kurulu 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 98/1-1 

—— • —— 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Profesör 1  

Ziraat Fakültesi 
Biyosistem 

Mühendisliği 

Tarımsal 

Yapılar 
Profesör 1  

 158/1-1 

—— • —— 

Urla Belediye Başkanlığından: 

“URLA BELEDİYESİ İÇMELER SAHİL DÜZENLEMESİ ULUSAL ÖĞRENCİ 

KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI” 

Son Başvuru Tarihi : 28/01/2013 (17:00’ye kadar) 

İletişim Adresi : Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi Cumhuriyet Meydanı 

No:3  Urla / İzmir,   35430 

Telefon : (0232) 754 10 88 – dâhili 154 

Cep 0 546 765 27 42 

Fax : (0232) 754 10 09 

Web : www.urla.bel.tr 

e-posta : kentseltasarim@urla.bel.tr 
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1.  YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ 

Urla Belediyesi İçmeler Sahil Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Kentsel Tasarım Proje 

Yarışması’dır. 

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı öğrenci yarışmasıdır. Türkçe ve ingilizce olmak 

üzere, iki dilde katılım mümkündür. 

2. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU 

Yarışma alanı, Torasan Mahallesi 412 ada 4 parsel alanı ile başlayıp Çeşme-İzmir otoyol 

çıkışının İçmeler yolu ile kesiştiği alan arasındadır. Yarışma alanı yaklaşık 293.525 m2 lik bir 

alanı kapsamaktadır. 

Bu alan fiziksel sınırları, büyüklüğü, konumu ve potansiyelleri ile çevresindeki mevcut 

yapılaşmayı doğrudan etkileyecek bir konuma sahiptir. Alan içerisindeki yolların tasarımın 

içerisinde değerlendirilmesi, yaya ve araç hareketlerine ilişkin önerilerin oluşturulması ve alanın 

bütünleştirici bir merkez oluşturacak şekilde düzenlenmesi, sahil hattının kullanımına ilişkin 

öneriler ile sunulan projelerin enerji ve çevre duyarlılıklarını barındırması, sürdürülebilir olması,  

engelli vatandaşların kullanımına olanak sağlaması yarışmacılardan beklenmektedir. 

Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını 

gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. 

3. YARIŞMANIN AMACI 

“Urla Belediyesi İçmeler Sahil Düzenlemesi” konulu fikir projesi yarışması, uzun bir 

geçmişe sahip olan bölgenin potansiyelleri ile değerlendirilip yeniden kentlilere kazandırılması, 

bölgenin canlandırılması, çekim merkezi haline gelmesi; hem Urlalıların hem de Urla 

müdavimlerinin yeniden gözdesi olması doğrultusunda yenilikçi, sürdürülebilir, işlevsel ve 

ekonomik fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Öncelikle yarışmacıların bölgeyi ve Urla’yı 

araştırmaları, yöreye özgü turizm dinamiklerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda proje ile ilgili 

kavramsal yaklaşımların ve tasarım fikirlerinin genç tasarımcılar tarafından ortaya konması 

hedeflenmektedir. 

4. Yarışmaya katılım koşulları, jüri üyeleri ve raportörler, Urla Belediyesi resmi internet 

sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için http://www.urla.bel.tr/ 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmanın İlanı : 08/01/2013 

Sorular için son gün : 18/01/2013 (17:00’ye kadar) 

Cevapların İlanı : 28/01/2013 

Proje Teslim Tarihi : 15/03/2013 (17:00’ye kadar) 

Jüri Değerlendirme Tarihi : 21 - 22– 23- 24/03/2013 

Sonuçların Açıklanma Tarihi : 27/03/2013 

Kolokyum ve Tören Tarihi : 14/04/2013 

5. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

Jürinin yarışmaya katılan projeleri değerlendirmesi sonucunda üç projeye ödül 

verilecektir. 

1. Ödül 4.000 TL. 

2. Ödül 3.000 TL. 

3. Ödül 2.000 TL. 

Ödüller kolokyum sonrası en geç 30 gün içinde  net olarak ödenecektir. Ödül alan projeler 

İdare’ye ait olacaktır. 175/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


