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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                               7 Mart 2013
       69471265-305-2382

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Venezuella Devlet Başkanı’nın cenaze törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak
üzere; 7 Mart 2013 tarihinden itibaren Venezuella ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek
olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     7 Mart 2013
     B.01.0.KKB.01-06-66-195

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 7/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2382 sayılı yazınız.
            Venezuella Devlet Başkanı’nın cenaze törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak
üzere, 7 Mart 2013 tarihinden itibaren Venezuella ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek
olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Mart 2013
CUMA

Sayı : 28581



YÖNETMELİKLER

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma

ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve

İşleyişine İlişkin Esaslar

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak Üniversitenin asli görevlerini aksatmamak, kaynakların ekonomik, verimli

ve tasarruflu kullanılmasını esas almak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer,

konferans, sempozyumlar düzenlemek ve kurslar açmak,
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b) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerle-

rinin üretimi bakım ve onarımını yapmak,

c) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahlil ve tetkikler yapmak ve bunlarla ilgili araştırma

ve uygulamaları yürütmek,

ç) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım-onarım, iş değer-

lendirmesi ve organizasyonunu yapmak, kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler

sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak,

d) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem yazılım/donanım konularında eğitim

hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,

e) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi

kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-

larına imkan vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek, bu amaçla ge-

rekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak

iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak

ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

g) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu ko-

nusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,

ğ) Bölgenin tarım ve hayvancılık sorunlarına çözüm getirecek uygulamaya yönelik

araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımını sağlamak,

h) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

ı) Kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, ölçümler yapmak,

i) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım işleri yapmak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere yürütme kurulu oluştura-

bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu;

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul

müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak

üzere toplam beş kişiden oluşur. Yürütme kurulu başkanının çağrısı üzerine üye tamsayısının

salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
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Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama

merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000,00.- (Yüzbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve

18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci mad-

desine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi tarafından yapılacak veya

yaptırılacak her türlü mal ve hizmet alım ve satımı ile kiralama, kiraya verme ve ihaleye ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin

alımı-satımı, yapımı, kiralama, taşıma, hizmet ve benzeri işlerin yapılmasına veya yaptırılma-

sına ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek

142 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısını,

c) Birim: Gedik Üniversitesinin eğitim-öğretim birimleri ile idari birimlerini,

ç) Genel Sekreter: Gedik Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Mal ve hizmet: Gedik Üniversitesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmeti,

e) Mütevelli Heyeti: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

g) Satın alma komisyonu: Gedik Üniversitesi satın alma ve ihale komisyonunu,

ğ) Yüklenici: İşi yapmak üzere kendisiyle sözleşme imzalanan istekliyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma İşlerinde Yetkili Organlar ve Satın Alma İşlemleri

Satın alma yetkilisi

MADDE 5 – (1) Üniversitede harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini, belir-

leyeceği kişi veya kişilere devredebilir.

(2) Cari yıl bütçesinde yer almayan bir kalemden harcama yapılması Başkanın yetki-

sindedir.

Satın alma işleriyle ilgili komisyonlar

MADDE 6 – (1) Satın alma işleriyle ilgili komisyonlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Satın alma komisyonu; doğrudan temin hariç mal ve hizmet alım ve satımı ile kira-

lama, kiraya verme ve ihale işlerinde, Rektörün önerisi ve Başkanın oluru ile mali işler sorum-

lusunun da içinde bulunduğu en az üç üyeden oluşur.

b) Teknik komisyon; ihtiyaç duyulması halinde satın alma komisyonuna ve satın alma

birimine teknik olarak yardımcı olmak üzere Rektörlükçe görevlendirilir.
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c) Muayene ve kabul komisyonu; satın alma konusu işlerin tamamlanmasını müteakip,

işin istenilen vasıfta olup olmadığının tespitine yetkili olarak Rektörlükçe görevlendirilecek

en az üç üyeden oluşur. Satın alma bedeli bakiyesinin ödenmesi için, muayene ve kabul ko-

misyonunun uygunluk kararını onaylaması gerekir.

ç) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bir kişi yalnızca

bir komisyonda görev alabilir.

Akademik alımların ve yatırımların belirlenme esasları

MADDE 7 – (1) Akademik birimlerce eğitim veya araştırma altyapısının kurulması

kapsamında; bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve laboratuvar do-

nanımının alımı ile ilgili planlama yapılırken;

a) Üniversitenin stratejik planına uygunluğun değerlendirilmesi,

b) Planlanan veya yapılmış olan yatırımlarla ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının in-

celenmesi,

c) Ortak kullanılabilecek ürünlerin belirlenmesi,

ç) Altyapı, eğitim ve destek ihtiyaçlarının diğer birimlerle birlikte planlanması,

d) Araştırma projelerinde Üniversite dışında kaynak kullanımına özen gösterilmesi

gerekir.

Satın alma esasları

MADDE 8 – (1) Satın alma esasları şunlardır:

a) Mal ve hizmet alımı uygun şartlarda ilk elden yapılır.

b) Mal ve hizmet alımlarında; sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme ye-

teneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan

en uygun teklif tercih edilir.

c) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin

aksamaması ve gereksiz mal stoklarından kaçınılması için Üniversite tarafından gerekli ted-

birler alınır.

Satın alma talepleri

MADDE 9 – (1) Birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu

ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satın alma taleplerini Genel Sekretere iletirler.

(2) Genel Sekreter talepleri Rektörün onayına sunar. Rektör, gerekli gördüğü hallerde

Satın Alma Komisyonunun da görüşünü alarak onayını Genel Sekretere iletir.
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(3) Genel Sekreter, onaylanmış talebi Başkana veya Başkanın yetkilendirdiği kişiye ni-

hai onayı almak üzere iletir. Nihai onayın alınmasından sonra talebi satın alma birimine gön-

derir.

(4) Satın almanın hangi usule göre yapılacağı satın alma talebinde yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Usulleri ile Teslim Alma ve Ödeme

Satın alma ve ihale usulleri

MADDE 10 – (1) Satın alma ve ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Doğrudan temin,

b) Pazarlık,

c) Açık teklif usulü,

ç) Belli istekliler arasında teklif usulü,

d) Yarışma usulü.

(2) Doğrudan temin usulünde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Doğrudan temin usulünün para sınırları her Akademik yılın başında, Rektörün teklifi

ve Başkanın onayı ile belirlenir.

b) Doğrudan temin usulü ile her türlü mal, hizmet alınabilir, yapım, onarım kiralama

işleri yapılabilir.

c) Bir mal ve hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu

ve faydalı olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribütör eliyle satıldığı

hallerde, elektrik, su, ulaşım, iletişim, reklam ve ilan, abone sözleşmeleri, tarifeye bağlanmış

işlerde para sınırına bakılmaksızın doğrudan temin usulü uygulanır.

ç) Doğrudan temin usulünde niteliği itibariyle teklif alınması gerektiği hallerde teklif

alınır.

(3) Pazarlık usulünde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Doğrudan temin usulü ile alım yapılamayan mal, hizmet alımlarında, yapım, onarım

ve kiralama işlerinde pazarlık usulü uygulanır.

b) Pazarlık usulünde para sınırları her akademik yılın başında Rektörün teklifi ve Baş-

kanın onayı ile belirlenir.

c) Pazarlık usulünde en az üç teklif alınır.

ç) Pazarlık usulünde ilan şartı aranmaz.
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(4) Açık teklif usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usuldeki teklifler,

kapalı zarf içerisinde yazılı olarak yapılır. Teklif zarfının üzerine teklif veren isteklinin ismi

ve teklif konusu yazılır, zarf kapatılır ve zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır.

Teklif, şartnameye uygun olarak hazırlanır ve teklifle birlikte verilmesi istenen belge ve ek bil-

giler teklife eklenir. Teklif rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılır, teklif istekli veya

imza yetkilisi tarafından imzalanır. Alınan teklifler, istekliler ile satın alma ve ihale komisyo-

nunun huzurunda açılır. İsteklinin adı ve teklif rakamları tutanakla tespit edilir. En uygun teklif

sahibi ile yeniden pazarlık yapılabilir.

(5) Belli isteklilerden teklif alma usulünde alımın özelliğine göre veya ileri teknoloji

gerektiren, alanında uzmanlaşmış ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından

davet edilen belli isteklilerden teklif alınır.

(6) Etüt, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik gibi konularda bir plan veya proje

elde edilmesine veya proje detaylarının hazırlanmasına yönelik olarak veya güzel sanatlara

ilişkin işlerde yarışma usulü uygulanabilir. Yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar ve nite-

likler, jürinin oluşumu, ne şekilde teklif alınacağı, Rektörün teklifi ve Başkanın onayıyla be-

lirlenir.

(7) Üniversite alınan teklifleri değerlendirme sonucunda satın almaya karar verip ver-

memekte serbesttir. Bu teklifler içerisinden kısmen satın almaya karar verilebileceği gibi, satın

alma ertelenebilir veya iptal edilebilir.

(8) Satın almalarda doğrudan temin ve pazarlık usulü ile satın almanın gerçekleştiril-

mesinin mümkün olmadığı hallerde Mütevelli Heyet; açık teklif usulü, belli istekliler arasında

teklif usulü ve yarışma usulünden hangisinin uygulanacağına ve şartlarına karar verir.

Teslim alma ve ödeme

MADDE 11 – (1) Satın alma işinin tamamlanmasını müteakip muayene ve kabul ko-

misyonu toplanır. Komisyon, işin istenilen şekilde tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde

kararını onaya sunar. Onaylanan karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere satın alma birimine

iletilir.

(2) Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, muhasebe servisine iletilerek kaydı ya-

pılır ve yüklenici ile anlaşılmış ödeme şartları çerçevesinde ödenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartname ve Sözleşme, Teminatlar, İhaleye

Giremeyecekler ve İhalenin Kesinleşmesi

Şartname ve sözleşme

MADDE 12 – (1) Rektörün gerekli gördüğü hallerde; mal ve hizmet alım ve satımı ile

kiralama, kiraya verme ve ihale işlerinde hazırlanmasına gerek duyulan şartnameler, bu Yö-

netmelik hükümlerine göre satın alma birimi tarafından hazırlanır.

(2) Şartnamelerde, satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliği belirtilir.

Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli

hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler, idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan;

a) İdari şartname; yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla

gerekli görülen hallerde mali işler birimince hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların

tamamına ya da bir kısmına veya diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir:

1) İşin konusu,

2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,

3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı,

4) Opsiyon müddeti,

5) İşin süresi,

6) Ödeme durumu,

7) Teslim şekli,

8) Vergi ve harçlar,

9) Gümrük işleri,

10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,

11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali,

12) Uyuşmazlıkların çözümü.

b) Teknik şartname; işin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve gerekli görülmesi halinde istekte bulunan birim

ile mali işler birimi tarafından hazırlanır.
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(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde sonuç ilgili yükleniciye

bildirilir ve yüklenici sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı

yatırmaya davet edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alınacak malın veya hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması; malın tanımı, hiz-

metin konusu, yapılacak iş ve şartlar,

b) Alınacak mal veya hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,

c) Süre, fesih, yenileme şartları,

ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları,

d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve Üniversite için doğacak haklar.

(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat

artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma talebi yapılma-

sına gerek duyulmadan sözleşme yenilenebilir. Ancak mevcut sözleşme şartları aynı kalmak

kaydıyla, ek hizmet istekleri için, yeni bir satın alma talebi yapılması gerekir.

Geçici teminat

MADDE 13 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden Üniversite tarafından tespit edilen miktarda geçici teminat alınabilir.

Kesin teminat

MADDE 14 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden Üniversite tarafından belirlenen oranda kesin teminat alınabilir.

İhaleye katılmayacaklar

MADDE 15 – (1) Doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya baş-

kaları adına ihaleye giremeyecek istekliler şunlardır:

a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen,

sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini,

sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip iki yıla kadar

ihaleye giremeyecek olan istekliler,

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                    8 Mart 2013 – Sayı : 28581

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



b) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-

daki kamu idareleri ile özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve iktisadi devlet teşekküllerinin

ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 16 – (1) İhaleler Başkanın onayı ile kesinleşir ve yükleniciye tebliğ edilerek

sözleşme yapmaya ve teminat alınacaksa, kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale

yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir.

(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenicinin teminatı irat kaydedilir. Yüklenicinin

Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az olsa da

kesin teminattan artan fark iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Mütevelli Heyet ka-

rarları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik

Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/12/2010 tarihli ve 27793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul

29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların en az % 80’ine devam etmeyen

öğrenci o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl içindeki ara sınav, kısa sınav, ödev, seminer gibi başarı değerlendirme un-

surlarının tarihleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir; bunlardan ara sınav ta-

rihleri yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavla-

rının programı ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılıp sınavların başlamasından en az

iki hafta önce ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrenci başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içinde

yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz ilgili öğretim

elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuç-

landırılır. Bizzat öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edilmesi halinde başarı notunun

ilan edilmesinden itibaren iki hafta içinde vereceği dilekçe üzerine konu ilgili yönetim kurulu

tarafından karara bağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın ilk haftası içinde

ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. (EX) notu hariç, bir dersin

başarı notu; o derse ait ara sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje,

atölye, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu

veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap edilmesi

suretiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan

az ve % 60’dan fazla olamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“g) NP (Sınava girmemiştir): Öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girme-

diğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (FF) notuna dönüşür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine

göre yürütülür.”
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MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 6/3/2013

KARAR NO  : 2013/19

KONU            : Ankara – Yenimahalle – Gazi Mahallesi 

                          (2100 ada 23 ve 24 nolu parseller) 

                          İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/2/2013 tarih ve 1489 sayılı yazısına istinaden;

1- Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği sınırları

içerisinde yer alan mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye

(GAYRİMENKUL A.Ş.) ait toplam yüzölçümleri 91.195,00 m² olan 2100 ada 23 nolu parsel ile

12752/12755 hissesi GAYRİMENKUL A.Ş.’ye, 15/63775 hissesi T.C. Devlet Demiryolları’na

(TCDD) ait 2100 ada 24 nolu parsele yönelik “Resmi Kurum Alanı (Emsal: 0.50, Hmax:10.50

metre), TCDD Kamulaştırma Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi

Başkanlığınca hazırlanan, 1/10000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit

Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım

İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Etimesgut Belediye Başkanlığı’na gön-

derilmesine,

Karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/12/2010 27793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

20/4/2012 28270
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/20

KONU            : Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 15/2/2013 tarih ve 1485 sayılı yazısı ile Ku-

rulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;

Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan

ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik

Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin

özelleştirilmesi ile ilgili olarak,

14/12/2012 tarihinde yapılan ihale sonucu, İhale Komisyonunca;

TEDAŞ’ın bağlı şirketi olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.deki TEDAŞ’a ait %100

oranındaki hissenin; 

- 1.960.000.000 (Birmilyardokuzyüzaltmışmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek tek-

lifi veren Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine,

- Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1.955.000.000 (Birmilyardokuzyüzel-

libeşmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Park Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Park Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilme-

sine,

- Park Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde 1.835.000.000 (Birmilyarsekizyüzotuzbeşmilyon) ABD

Doları bedelle üçüncü teklifi veren Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Gişim Grubuna İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Gişim Grubunun sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 

- Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin

imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili

kılınmasına, 

Karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/21

KONU            : Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 15/2/2013 tarih ve 1484 sayılı yazısı ile Ku-

rulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;

Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan

ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik

Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin

özelleştirilmesi ile ilgili olarak,

19/12/2012 tarihinde yapılan ihale sonucu, İhale Komisyonunca;

TEDAŞ’ın bağlı şirketi olan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.deki TEDAŞ’a ait %100 oranın-

daki hissenin; 

- 1.231.000.000 (Birmilyarikiyüzotuzbirmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi

veren Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilme-

sine,

- Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1.205.000.000 (Birmil-

yarikiyüzbeşmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Park Holding A.Ş.ye İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Park Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine,

- Park Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde 1.057.000.000 (Birmilyarelliyedimilyon) ABD Doları be-

delle üçüncü teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline,

şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 

- Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin

imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili

kılınmasına, 

Karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/22

KONU            : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 4/2/2013 tarih ve 1129 sayılı yazısı ile Ku-

rulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;

Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan

ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik

Dağıtım A.Ş.nin (TEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin

özelleştirilmesi ile ilgili olarak,

12/11/2012 tarihinde yapılan ihale sonucu, İhale Komisyonunca;

TEDAŞ’ın bağlı şirketi olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.deki TEDAŞ’a ait %100

oranındaki hissenin; 

- 546.000.000 (Beşyüzkırkaltımilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren

Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilme-

sine,

- Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 543.000.000 (Beşyüzkırküçmilyon)

ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri

San. ve Tic. A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, GEN-PA Telekomünikasyon ve

İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- GEN-PA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

531.000.000 (Beşyüzotuzbirmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Elsan-Tümaş-

Karaçay Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Elsan-Tümaş-

Karaçay Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline,

şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 

8 Mart 2013 – Sayı : 28581                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19



- Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin

imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili

kılınmasına, 

Karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/3/2013

KARAR NO  : 2013/37

KONU            : Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 15/2/2013 tarih ve 1486 sayılı yazısı ile Ku-

rulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;

Kurulumuzun 22/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alı-

nan ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye

Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin

özelleştirilmesi ile ilgili olarak,

25/9/2008 tarihinde yapılan ihale sonucu, İhale Komisyonunca;

Sermayesinin %100’ü TEDAŞ’a ait olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.nin %100 oranın-

daki hissesinin; 

- 128.500.000 (Yüzyirmisekizmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi

veren Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamak-

tan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare

lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

şeklinde verilen kararın onaylanmasına, 

- Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin

imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili

kılınmasına, 

Karar verilmiştir.
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8/3/2013   CUMA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Mart 2013 

CUMA 
Sayı : 28581 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FİLTRE KAĞITLARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa 

Cad. No: 14    06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 kalem muhtelif cins ve miktarda, Filtre Kağıtları. 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ANKARA 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim 

günü. 

3 - İhalenin: 

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

b) Tarihi ve saati : 22.03.2013 Cuma günü, saat 14.00 

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile İstanbul İrtibat Bürosu 

Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi No. 26 Kat: 7 Karaköy-Beyoğlu (34433) İSTANBUL 

adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları, KDV. dahil TL.50,00 (Elli Türk 

Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 22.03.2013 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 1907/1-1 
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MONOBLOK BETON KÖŞK VE MUTELİF RULMAN İLE KOMATSU 

İŞ MAKİNASI YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. 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  : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) - 

İhalenin Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslimat 

1 
1 Adet Monoblok Beton Köşk 

Alımı 
27125 2013-0439 22.03.2013 - 14.00 45 Gün 

2 
38 Kalem Muhtelif Rulman 

Alımı 
27126 2013-0440 28.03.2013 - 14.00 60 Gün 

3 
7 Kalem Komatsu İş Makinası 

Yedeği Alımı 
27127 2013-0441 29.03.2013 - 14.00 180 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 

78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 1958/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İLÇE ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI KONUT VE 

DÜKKAN İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Osmaniye İl Özel İdaresinden: 

1. Osmaniye Bahçe Belediyesi mücavir alan içinde, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İslam 

Mahallesi’nde ve imarın 158 ada 31 parseldeki 1.302 m2 miktarındaki taşınmazda (arsada) ihale 

şartnamesi, ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği Kat karşılığı İlçe Özel İdare 

Hizmet Binası, Konut ve Dükkan inşaatı yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A 

maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. 

2. İşin tahmin edilen bedeli 2.376.296,00.-TL olup, geçici teminat 71.288,88.-TL’dir. 

3. İhale 20/03/2013 Çarşamba günü saat 14:00’da Osmaniye İl Encümeni Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

4. İhale dokümanı Osmaniye İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Adnan 

Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. Kat: 2 No: 19 Merkez/OSMANİYE adresinde görülebilir 

ve 500.-TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5. İhaleye katılacak olan istekliler 

6. İhaleye katılabilmek için, ihale şartnamesine göre hazırlayacakları müracaat dosyalarını 

aşağıda belirtilen şekilde 20/03/2013 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

6.1. İç Zarf 

6.1.1. Teklif Mektubu 

6.2. Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

6.2.1. İç Zarf 

6.2.2. Teknik Personel Taahhütnamesi, 

6.2.3. Bu ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Banka Referans Mektubu (Muhammen 

Bedelin  %10’undan az olmamak üzere Kullanılmamış Nakit Kredisi ve % 10’dan az olmamak 

üzere Teminat Mektubu Kredisi olacak), 

6.2.4. Son 15 (Onbeş) yılda yapmış olduğu, Muhammen bedelin %50’si oranında benzer 

iş bitirme belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

6.2.5. Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair belge, 

6.2.6. İlgili vergi Dairesinden onaylı son beş yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerini 

vermesi. Ayrıca ihale ilan tarihi itibariyle, Vergi Borcu Yoktur Belgesi ile S.G.K. Prim Borcu 

Yoktur Belgesi, 

6.2.7. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Osmaniye İl Özel 

İdaresinden temin edilecek Yer Görme Belgesi, 

6.2.8. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf sanatkarlar sicil kayıt belgeleri, 

6.2.9. Noter tasdikli imza sirküleri, 

6.2.10. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 

6.2.11. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi, 

6.2.12. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanı, 

6.2.13. İhale dosyasının alındığına dair belge alındısı, 

6.2.14. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise iştirak edenin, Noter tasdikli 

vekaletnamesi ve İmza Sirküleri, 

6.2.15. Osmaniye İl Özel İdaresi adına alınmış en az 71.288,88.-TL tutarındaki geçici 

teminata ait alındı veya Banka Teminat mektubu, 

7. Telgraf, Fax’la ve posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

8. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 1995/1-1 
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ARA DİNLENDİRME SEPETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 5.000 Adet ara dinlendirme sepeti, 

teklif alma yoluyla alınacaktır.  

2 - Sepetlerin numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 19.03.2013 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1959/1-1 

————— 
PASTALIK UN VE SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Çuval pastalık un ve 300 Çuval simitlik 

un, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 15.03.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1960/1-1 

————— 
BASKILI ATLET POŞET ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen muhtelif ebatlarda 8.000 Kg. (8 Ton) baskılı 

atlet poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

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

edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 18.03.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1961/1-1 

————— 
MUKAVVA KOLİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 75.000 adet mukavva koli teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

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

edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 18.03.2013 Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1962/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüze bağlı Posta Dağıtım Merkez Müdürlüklerimiz bünyesinde 

Kargo/Kurye gönderilerinin toplu kabulü 16 Araç (Şoför ve Yakıt Dahil) ile Dağıtıcıların 

Cihetlerine götürülüp getirilmesi 24 Araç (Şoför ve Yakıt Dahil) kiralanması işi, Posta ve Telgraf 

Teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı 

Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. (Kısmi Teklife Açık) 

İhale kayıt numarası : 2103/21640 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Sok. No:1 

34652 Kadıköy/İstanbul 

b) Telefon ve faks numarası : 0 216 700 25 63-0216 700 25 64 

c) Elektronik posta adresi : İstan_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Adı : Şoför ve Yakıt dahil araç kiralanması 

b) Miktarı ve türü : Kargo/Kurye gönderilerinin toplu kabulü için 14 adet 

10-14 m3 Panel Araç ve 2 adet 7 tonluk liftli kamyon ile 

Dağıtıcıların cihetlerine götürülüp getirilmesi için 22 

araç Şoför ve yakıt dahil kiralanacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğüne bağlı Posta 

Dağıtım Merkez Müdürlüklerimiz 

c) İşin süresi : 33 Ay (2013, 2014 ve 2015 yılları) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 18.03.2013  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 belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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, 

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 ve eki “Birim Fiyat Teklif Cetveli” 

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

noter tasdikli vekâletnamesi 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, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

I) İş Bitirme Belgesi 

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

kriterler: 

İsteklilerce teklif edilen bedelin 2.000.000.-TL.nin üzerinde olması halinde, isteklinin 

ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen 

bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak, teklif 

edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir 

4.3 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; 

İsteklilerden, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olan araçlarda kendi malı olma şartı 

aranmayacaktır. 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 

hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine 

kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. 

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. 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına 

bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir 

5 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz 

6 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

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

8 - İhale dokümanı Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü Kadıköy/İstanbul adresinde 

görülebilir ve 82,11-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 18/03/2013 tarihi, saat 10.30’a kadar Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğüne 

verilecektir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

10 - 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik 

süresinden en az (30) otuz gün fazla olmalıdır. 

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

günü olmalıdır. 

13 - Bu hizmet ile ilgili olarak, grupların tamamına veya gruplardaki çalışma yerleri 

belirtilmek suretiyle kısmi teklif verilebilir. 

14 - İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez. 1994/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden 

(ASAT):  

KAMYON TİPİ TELESKOPİK BOMLU ÇOK AMAÇLI İŞ MAKİNASI TEMİNİ 

SÖZLEŞME NO: ASAT2 G3 

 Kredi No : 7885 TU 

 İhale No : ASAT2 - G3 

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye 

Hizmetleri Projesi-II- Ek Kredinin’nin finansmanı için kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin 

bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra İdare 

olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi”nin finansmanı için tahsis 

etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “Kamyon Tipi Teleskopik Bomlu Çok Amaçlı İş 

Makinası Temini (Sözleşme No. ASAT2-G3)” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde 

kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre 

Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 

2. Bu doğrultuda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) uygun teklif 

sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanın/malın tedarikini kapsayacak şekilde 

hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

Söz konusu ekipman/mal; 

Tanımı Birimi Miktarı 

Kamyon Tipi Teleskopik Bomlu Çok Amaçlı İş Makinası Adet 1 

olarak belirlenmiştir. 

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli Kamyon Tipi Teleskopik Bomlu Çok 

Amaçlı İş Makinası için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm 

hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. İhale, ihale 

dokümanındaki tüm koşulları sağlayan, en düşük teklifi veren ve yeterlilik şartlarını karşılayan 

teklif sahibine verilecektir. 

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. 

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son on (10) yıl içinde Kamyon Tipi Teleskopik 

Bomlu Çok Amaçlı İş Makinası ve/veya yedek parçalarının imalatı ve/veya tedarikinde deneyimli 

olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları veya önceki işleri ile faturalar veya yıllık üretim 

miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu ile tevsik edecektir. Son 10 yıl içinde 

bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif tutarında, iş makinası ve/veya yedek 

parça imalat veya tedarikinde bulunulduğunun belgelenmesi gerekmektedir. Teklif Sahibi son on 

(10) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte 

verecektir. (Son on yıl, teklif verilen yıldan geriye olan on yıldır). 
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ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2003 yılından teklif verme 

tarihine kadar) tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer 

hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik 

bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir. 

4. Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Sayın Kıvanç B. KUZAY’dan gerekli 

olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 

(yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

Sayın Kıvanç B. KUZAY 

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 265 PK: 07130 

Konyaaltı/ANTALYA 

Telefon : 0.242. 259 32 16 (Pbx) 

Faks : 0.242. 259 32 20 

E.posta : kuzay@aldas.com.tr 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale 

belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Antalya Su ve 

Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 100. Yıl Şubesi 

Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 hesabına, “ASAT2-G3” referans 

numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda 

belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir 

nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri 

durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir. 

7. Teklifler en geç 09 Nisan 2013, Salı günü saat 14:00’e kadar 25.000 TL tutarındaki bir 

geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Teklif günü ve saatinden sonra 

verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir. 

8. Teklifler 09 Nisan 2013 Salı Günü, 

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim 

Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 265 Kat: 3 Toplantı Salonu 

PK: 07130 Konyaaltı/ANTALYA 

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’de 

açılacaktır. 

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. 1917/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Projesi (SDSGRP) 

Kredi No:7717-TU 

“ IV. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ” 

Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı 

Ref: (SDSGRP/SHGM/2013/SERVICES/NCB/01) 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Sağlıkta 

Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir ikraz sağlamıştır. 

Söz konusu ikrazın bir bölümünün “IV Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 

Organizasyonu İlişkin Hizmet Alımı SDSGRP/SHGM/2013/SERVICES/NCB/01)” İhalesi 

sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. 

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete 

Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır. 

Bu doğrultuda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun teklif 

sahiplerini, 01 – 03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara/Çankaya (Kavaklıdere, Kolej, Sıhhiye, 

Kızılay, Maltepe, Demirtepe, Tandoğan, Beşevler, Bahçelievler, Emek, Akyurt, Söğütözü 

semtleri) içerisinde  gerçekleştirilecek  “IV Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’’ 

organizasyon (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve diğer hizmetler) işlerini 

kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. 

2. Teklif sahiplerinin bu ihale paketi içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri 

gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve 

ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en 

düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. 

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif 

sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir. 

4.1 Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (içerisinde ana yüklenici olarak iki sözleşme 

kapsamında  kabul işlemleri tamamlanan ve toplam 500 kişiden az olmamak üzere ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin hizmet işini gerçekleştirmiş olmak (Benzer iş olarak eğitim toplantı ve 

kongre  organizasyon işi kabul edilecektir. ) ve bu işlerin ayrıntıları ile bu işlerle ilgili olarak daha 

fazla bilgi almak için temas kurulabilecek işverenlerin isim ve iletişim bilgilerinden oluşan liste, 

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

durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

4.2. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2010-2011-2012) minimum 

500,000 TL eşdeğeri olması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek 

olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır). 2013 yılı cirosu 2012 yılına dahil edilecektir. 

4.3. Teklif veren firma adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesi 

(Teklif veren firma ya da Ortak Girişimin Pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık 

olacaktır) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesi sahibi olmak. 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 8 Mart 2013 – Sayı : 28581 

 

4.4. Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer 

belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortağın madde 

3.1 de bahsedilen 2 sözleşmeden en az birisini bitirmiş olması;  (ii) ortaklardan her birinin 3.2 

maddesindeki asgari kriterin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterin en az 

%50'sini karşılaması; (iii) sorumlu ortağın madde 3.3 deki hususu karşılaması gerekmektedir. 

Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

5. Firmaların ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir 

5.1. Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), 

vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli 

vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlamak. 

5.2. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son üç yıl içerisinde açılan davalar ve 

tamamlanamayan sözleşmeler ile ilgili taraflar ve anlaşmazlığa konu olan miktar gibi 

hususlardaki bilgileri sunmak. 

5.3. Teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme/deneme işletme belgesi, teklif sahibi 

adına düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının bulunduğunu 

belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen özellikleri karşıladığını belirten 

taahhütname 

6. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da 

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler: 

T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

Mithatpaşa Cad. No: 3 B Blok 4. Kat No: 9  06434 Sıhhiye/ANKARA 

Tel : +90 312 585 15 04 

Faks : +90 312 585 15 94 

7 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 

50-TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 

Şubesi (Ankara) İBAN: TR420000100100000350121014  numaralı T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırarak (SDSGRP/SHGM/2013/SERVICES/NCB/01) referans 

numarası yazılarak banka transferi yoluyla satın alabilirler. Dokümanı satın almak için firma 

irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade 

edilmeyecektir. 

8 - Teklifler, teklif para birimi cinsinden en az 15.000,00 TL tutarında veya eşdeğeri 

miktarda bir geçici teminatla birlikte yukarıda Madde 6’de verilen adrese 8 Nisan 2013 Pazartesi 

günü saat (yerel saat) 11:00’e kadar teslim edilecektir. Geç teklifler reddedilecek ve açılmadan 

teklif sahibine geri verilecektir. 

Teklifler 8 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 11:05’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık 

Hizmetleri Mithatpaşa Cad. No: 3 B Blok 4. Kat No: 9  06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde teklif 

sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen 

açılacaktır. 1989/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hayrat/Trabzon 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.400 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar- azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

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

temin edilebilir. 

a - Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez Mah. Dere Cad. No: 11 - 61450 Hayrat/ 

Trabzon 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.03.2013 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay 

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

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

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

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1652/1-1 

—— • —— 

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından: 
 

MEVKİ ADA PARSEL ALANI 

l) Karşıyaka-Şemikler 9808 3 1538 m2 

TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT  İHALE SAATİ 

4.998.500,00 TL. 149.955,00 TL.  14:00 

Taşınmazın İmar Durumu: Yol cephelerinde min.5'er m. Ön, min. 3 m. Yan bahçe 

mesafeli, ayrık nizam, TAKS=0.70, KAKS=2 yapı oranlı, max=8 katlı, Hmax=24,80 m. Gabarili, 

TM1 koşullu, (T) (tek taraflı parsellenecek) konut adasına isabet etmektedir. 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet 

İhale Yasasının 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 19 Mart 2013 Salı günü saat 14:00'de Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler: 

a) İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi 

ile birlikte imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin yukarıda istenilen belgelerle birlikte ortaklarca imzalanan noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri 
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b) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza 

sirküleri, 

c) Türkiye’de Tebligat için adres bildirimi, 

d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL. 

mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz. 

4 - Tekliflerin, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 19 Mart 2013 Salı günü saat 14:00'e 

kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 

5 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL. 

bedel mukabilinde temin edilebilir. 

İlan olunur. 1705/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

DEKAPAJ MALZEMELERİ KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE DÖKÜM SAHALARI 

DÜZELTME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Yozgat İli Sorgun ilçesinde bulunan 1079 İR-510 ruhsat nolu maden kömürü 

sahasından Küçük Köhne mevkiindeki açık ocaktan ±% 30 toleranslı 550.000 m3 örtü 

malzemesinin kazılması, yüklenmesi ve ortalama 1700-2200 metre mesafedeki döküm sahasına 

taşınması, serilmesi ve İşverenin istediği şekilde döküm sahalarının düzenlemesi işidir.  

2 - Teklif mektuplarının 25.03.2013 Pazartesi günü saat: 15:00’e kadar Kızılırmak Sokak 

No: 45 Kocatepe/Ankara adresimizde Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisimize verilmiş 

olacaktır.  

3 - İlgili Şartname belirtilen adresteki Satın Alma ve Pazarlama Servisinden 100,00.-TL. 

ücret karşılığında temin edilecektir.  

4 - Şirketimiz İhale Yasasına tabi değildir.  

Tel: 0312 418 96 97 - 418 68 22 

Not: 7/3/2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 1984/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Mülkiyeti Yozgat İl Özel İdaresine ait, Merkez Aşağınohutlu Mahallesi, Lise Caddesinde 

bulunan, tapunun 9 pafta, 260 ada, 20 parselinde kayıtlı 1022,93 m2 arsa alanına sahip bir 

bodrum, bir zemin, dört normal katlı kargir işhanı (Yeni İşhanı) ile 9 pafta, 260 ada, 19 parsel 

kayıtlı 462,27 m2 arsa alanına sahip bir zemin iki normal katlı kargir işhanının (Eski SGK Binası) 

komple bina olarak ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı 

Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. 

1 - İhaleye çıkartılan İşhanlarının muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati 

aşağıya çıkarılmıştır. 

 

İŞHANI ADI ALANI MUH. BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT GÜN/SAATİ 

1 
9 pafta 260 ada 20 

parsel Yeni İşhanı 

1022,93 

(m2) 
10.020.000,00 TL 300.600,00 TL 

25.03.2013 

10:30 

2 

9 pafta 260 ada 19 

parsel İşhanı (Eski 

SGK Binası) 

462,27 

(m2) 
6.160.000,00 TL 184.800,00 TL 

25.03.2013 

11:30 

2 - Söz konusu işhanları satışının ihalesi İl Encümenince Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet 

Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. 
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3 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

a)  Gerçek kişiler için, İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak); 

- Ayrıca İrtibat için telefon numarası varsa faks numarası, elektronik posta adresini belirtir 

yazılı beyanı, 

- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi. 

- Noter Tasdikli imza sirküsü 

b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt 

Belgesi (2012 veya 2013 yılı içerisinde alınmış olacaktır.) 

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi, 

- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından 

alınan yetki belgesi, 

- İmza sirküleri, 

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot 

ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının parsel numarası, tapu devir işlemi bitene 

kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını 

belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) 

fıkrasında istenilen belgeler, 

d) 2886 Sayılı D.İ.K .’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı 

TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak 

olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu 

e) 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı 

f) İhalesine girilecek taşınmaza ait şartnamenin satın alındığını gösterir makbuz 

g) Taşınmazlara ait İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu 

h) Satılacak gayrimenkule ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle 

satın almak istediğine ilişkin bina görme belgesi ve taahhütname (İdareden alınacaktır). 

4 - Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak 

İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Taşınmazların ihalesine katılmak isteyenler ; 

a)  İstekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, 

soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmazın adını 

yazacaktır. 

b) İstekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra 

imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve 

ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazdıktan sonra yine zarf üzerine “TEKLİF 

MEKTUBUDUR” ibaresi yazılarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf içerisine 

koyarak 25.03.2013 Pazartesi günü, ihalesine girilecek taşınmazın ihale saatine kadar imza 

karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim 

edeceklerdir. 

c) İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf ile teklif mektubu zarfını 

imzalayacak veya kaşeleyecektir. 

6 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 1644/1-1 
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POSTA GÖNDERİLERİN DAĞITIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILMAK ÜZERE 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Bursa PTT Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlüğümüzün Posta gönderilerin dağıtım işi açık ihale usulü ile yapılmak üzere 

hizmet satın alınacaktır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/27715 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşevler Mah. Yıldırım Cad. No: 333 Nilüfer/BURSA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 224  -250 80 50 den 1430 

  Faks 0224 253 14 03 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Posta gönderilerin dağıtımı hizmetlerinde tam gün 280 

çalıştırılması, 

b) Hizmet yeri : Başmüdürlüğümüze bağlı PDM Müdürlüğünde 108, 

Yıldırım Dağ.Müd. 61, İnegöl PTT 15, Gemlik  PTT 

3,Gürsu PTT 2 ,İznik PTT 3 , Orhangazi 4, Yenişehir 3, 

Mudanya 4, Karacabey 4, M.Kemalpaşa 2 ve Keles 1 işçi 

c) Hizmet süresi : 275 takvim günüdür 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bursa PTT Başmüdürlüğü (3.’ncü kat Toplantı salonu) 

b) Tarihi ve saati : 18/03/2013 saat 14:00 

c) Tekliflerin verileceği en 

    son tarih ve saati  : 18/03/2013 saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler: 

4.1. 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, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname. 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

j) Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bilançonun istenilmesi halinde aşağıdaki 

düzenlemeye yer verilecektir; 

“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun 

gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

Teklif edilen fiyatın ikimilyon YTL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir. 

Bilançonun ibraz edilmesi halinde; 

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç 

ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması, 

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

en az 0,10 olması, 

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. 

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki 

yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan 

ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara 

eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları 

sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu 

takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” 

5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylanmış olması gereklidir. 
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6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen 

istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir. 

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider 

oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya 

gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı 

ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları 

sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot 

ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir. 

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan 

bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili 

mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya 

da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” 

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

kriterler; 

(1)Yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

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

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

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan ve davet tarihinden geriye doğru son beş 

yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler, 

sunulacaktır. 

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işlerde 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin %20’ından az olmamak üzere 

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

verilecektir. 

4) İş ortaklığın pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

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

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada 

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenen veya düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 
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6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere 

göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir. 

8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum 

ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim 

belgesi düzenlenmez. Bu durumda, belirtilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde; 

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme 

ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili 

hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek 

makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest mubasebeci mali 

müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik 

prim ödemelerini gösteren belgeler iş mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta 

müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş 

deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu madde de belirtilen 

işler için iş deneyim belgesi  düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Ayırım Kayıt Düşüm ve Dağıtım 

Gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta 

taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.” 

5 - İhale dokümanı Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. Müdürlüğünde görülebilir ve 

KDV dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 18/03/2013  tarih saat 14.00’e kadar Bursa PTT Başmüdürlüğü İd. ve Sos. İşl. 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 

gecikmelerden idare sorumlu değildir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - Bu ihale 16/05/2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) 

Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olup, Ceza ve ihalelerden yasaklamada 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanacaktır. 1946/1-1 
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MANAVGAT TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ TAHSİS DUYURUSU 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

AÇIKLAMA: 

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Demirciler Köyü sınırları içerisinde bulunan 726 numaralı 

mera vasıflı 1268 dönümlük parselin 363.820 m2 yüzölçümlü kısmının tekne imal ve çekek yeri 

amacıyla kullanılmak üzere yatırımcılara duyurulması ve uygun görülen yatırımcıya Maliye 

Bakanlığınca bedeli karşılığında irtifak hakkı tesis edilmesi öngörülmektedir. 

Ekli krokide yer alan 1 adet tekne imal ve çekek alanının tekne imal ve çekek yeri 

kurulması amacıyla, bu duyuru esaslarına göre, gerçek ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasa 

kapsamında bedeli Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından tespit edilen 

miktar üzerinden, 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hazine 

Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ”de 

belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir.  

Bakanlık tarafından avan projesi uygun görülen yatırımcılara Maliye Bakanlığınca ön izin 

verileceğinden; Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar 

Kanunu ve ilgili meri mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler ön izin süresi 

içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir. 

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI: 

1 - Yukarıda belirtilen iş kollarında yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişileri, iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyalarını, iş bu duyurunun Resmi 

Gazete’de son ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, kapalı zarf usulü  Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cd., No: 

5,   C Blok Kat: 6 06338, Emek/ANKARA adresine  teslim edeceklerdir. Kapalı zarf usulüne göre 

müracaat etmeyenlerin müracaatları ile posta ile yapılan müracaatlar ayrıca müracaat süresi 

bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve istenilen bilgi ve belgeleri eksik olan yatırımcıların 

müracaatları dikkate alınmayacaktır. 

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra duyuruda belirtilen esaslar dahilinde 

Bakanlığımızca bu konuda oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, uygun 

görülen yatırımcıların tahsis işlemleri 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan "Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere 

İlişkin Tebliğ"de belirtilen esaslara göre sonuçlandırılacak ve yatırımcılara tebliğ edilecektir. 

Tekne imal ve çekek yeri kurmak üzere ayrılan bu alanda, kendisine yer tahsisi yapılan 

yatırımcılar, müşterek yapılar ve ortak alt yapı yatırımlarının tamamının yapımına katılım 

sağlayacaklardır. 

Bakanlık : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı, 

Avan proje : Tekne imal ve çekek yeri yatırımına ilişkin teknik ve mali unsurları içeren 

ayrıntılı taslak çalışmayı, 

Yatırımcı : Tekne imal ve çekek yeri yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi 

yada kişileri, 

Tesis : Tekne imal ve çekek yerini 

ifade eder. 

2 - Bakanlık; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun 

görebilecektir. 

3 - Yatırımcı tarafından kurulacak tesise ait (avan proje, yapılarla ilgili bilgiler, finansman 

durumu, yatırımın gerçekleştirme sürelerini gösterir termin planı, istihdam kapasitesi, ihracat, ileri 

teknoloji ile ilgili bilgiler v.b) ön fizibilite raporu Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede esas 

alınacaktır ve değerlendirmede Kooperatiflere öncelik verilecektir. 

4 - Kendilerine yer tahsis edilen yatırımcı, termin planında belirtilen ve Bakanlıkça uygun 

görülen süreler içerisinde, uygun görülmüş olan projede belirtilen yatırımlarının tamamını 

bitirmek zorundadır. Termin planı, yapı ruhsatiyesi tarihinden itibaren başlar. Aylık ve yıllık 

dilimler halinde düzenlenir.   
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Ön izin süresi, yatırımcının yatırıma başlayabilmesi için, kanun ve ilgili yönetmelikler 

gereği alınması ve/veya yapılması gereken her türlü proje,  imar uygulaması, her türlü izin, ruhsat 

ve alt yapı (Elektrik, su, yol, arazinin tesviyesi) yatırımlarının tamamlanabilmesi için geçecek 

süreyi kapsayacaktır.  

Yatırımcı, ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmediği veya yatırım 

yapmaktan vazgeçtiği taktirde, Bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla ön 

izni iptal edilir ve tahsil edilen ön izin bedeli de iade edilmez.  

5 - Projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda 

Bakanlık uygun görüşünün alınması zorunludur. 

6 - İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili 

olarak yapılan müracaatlar geçersizdir. 

7 - Yatırımcılar, kira, kullanma izni veya irtifak hakkı süresi içerisinde, tahsis edilen alan 

üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabileceklerdir. Tahsis 

gayesine ve Bakanlık ve Maliye Bakanlığına verilecek taahhütnamede/termin planında yer alan 

şartlara uymayan yatırımcıların tahsisleri,  Bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek 

kararla iptal edilecektir. 

DAĞITIMA TABİ TUTULACAK TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ İLE İLGİLİ 

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER: 

Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir. Talep olunan 

bilgi ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. 

Tahsis işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi 

Bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilir. 

I - Yatırımcıya ait bilgiler  

a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu,  

b) Tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi, 

c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli, 

d) Taşınır ve taşınmaz mal varlığı, 

e) Mali durumunu açıklayabilecek diğer bilgi ve belgeler, 

f) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 

aslı veya noter tasdikli örneği, 

II - Yatırım Hakkındaki Bilgiler 

a)Yapılacak yatırıma ilişkin teknik bilgiler, 

- Kapalı atölyeler ve işlevleri, 

- Ana ve yardımcı makine donatımı, 

- Toplam istihdam kapasitesi,  

- Üretilecek tekne cinsleri ve en büyük tekne boyu, 

- Planlanan yıllık tekne imal adedi, 

- Seçilen alana kurulacak tesise ait tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı, 

- Ön fizibilite raporu, 

b) Projedeki yatırımların hangi sürede bitirileceği, varsa aşamaları ve öngörülen maliyeti 

ve kapasitesi  (termin programı) 

c) Yatırım için planlanan finansman kaynağı (öz kaynak veya kredi). 

Bu bilgi ve belgeler Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede esas alınacak olup; belgelerle 

birlikte yatırımcıya ait imza sirküleri ve yetki belgesinin de Bakanlığa sunulması gerekmektedir. 

Ayrıca, Bakanlık söz konusu alanda yapılan tahsis işlemlerini tek taraflı olarak yapıp yapmamakta 

serbesttir. 
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EK : Tahsisi yapılacak Tekne İmal ve Çekek Alanına ait kroki 

 

 
 1991/2/1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan  17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin  (e) bendinde yer alan  “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..”  halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, ANY AKARYAKIT TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİNİN; BAY/939-82/31521 sayılı lisansında belirtilen Ortaköy Yolu Üzeri 35. Km.  

(Parsel No: 453, Pafta No: K31C20C) Nurgöz Köyü Karşısı/AKSARAY adresinde kurulu 

bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan  Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.   

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2015/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi Yerleşim ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2000/1-1 

————— 

Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44014 ada 1 ve 4 nolu parseller, Belediye 

Encümenimizin 27.12.2012 gün ve 2108/5938 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 07.02.2013 gün ve 231/553 sayılı kararı ile onaylanan 84161/Ek Nolu Parselasyon 

Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 1983/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden: 

Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Selim YILMAZ ve Feridun AKKAYA hakkındaki 

17.02.2009 tarihli, E: 2008/423, K: 2009/80 sayılı, 18.04.2012 tarihinde kesinleşen kararına göre 

dava konusu eşyaların hak sahihlerine iadesine karar verilmiş, iadesine karar verilen eşyalar için 

Selim YILMAZ ve Feridun AKKAYA isimli şahıslara Müdürlüğümüze müracaatları için tebligat 

çıkarılarak tebliğ mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatlarımız adı geçen şahısların 

belirtilen adreslerinde bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup; iş bu tebligatın 7201 Sayılı 

Yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 

gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince iadesine karar 

verilen eşyaların tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe 

terkedilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı 

KMK Uyarınca Elkonulan eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, 

Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği 

ilanen tebliğ olunur. 1969/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 

aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.ve 25. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 

özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe, 

2) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları 

gerekmektedir. 

3) Yardımcı Doçent Kadrosu için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 

70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

7) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
Sınav Programı :    Tarih      Yer 

Yardımcı Doçentler için 27.03.2013 İlgili Birimde 

Yabancı Dil Sınavı 
 

BİRİM /BÖLÜM 

Doçent 

Yardımcı 

Doçent AÇIKLAMALAR 

ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

FEN FAKÜLTESİ       

İstatistik 1     

İstatistik   2   

ZİRAAT FAKÜLTESİ       

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji   1   

Hayvansal Biyoteknoloji   1   

Peyzaj Mimarlığı   1   

Biyometri Genetik   1   

ECZACILIK FAKÜLTESİ       

Farmasötik Teknoloji   1   

TIP FAKÜLTESİ       

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   1 
En az 10 yıl uzman doktor olarak çalışmış 

olmak. 

Göğüs Hastalıkları   1 
Biyomas konusunda (insan)  çalışması 

bulunmak. 

Göğüs Hastalıkları   1 
Polisomnografi konosunda çalışması 

bulunmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ       

Okul Öncesi Eğitim   2   

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK 

FAKÜLTESİ       

Genel Jeoloji   1 Palinoloji alanında doktora yapmış olmak. 

 1997/1-1 
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TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik 

Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen 

nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 

belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre 

hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres : Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN 

Tel : 0.324 337 41 71 -72 Faks: 0 324 337 41 70 

Belge Türü  : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme 

 

Firma Adı 

Belge 

Konusu Belge No 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

ÜMİT AKARYAKIT 

SANAYİ VE TİCARET 

TARSUS ŞUBESİ LTD. ŞTİ 

TS 11939 
(33.2000/503) 

33-HYB-56 
04.02.2013 

FİRMA 

TALEBİ 

GÖÇMENKÖY 

AKARYAKIT TİC.LTD.ŞTİ 
TS 11939 

(33-HYB-692) 

33-HYB-115 
04.02.2013 

FİRMA 

TALEBİ 

ONUR PETROL ÜRÜNLERİ 

PAZARLAMA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ ERDEMLİ ŞUBESİ 

TS 11939 
(33-HYB-1325) 

33-HYB-480 
04.02.2013 

FİRMA 

TALEBİ 

ZEKERİYA CANBOLAT TS 11939 
(33.2010/1241) 

33-HYB-403 
05.02.2013 

FİRMA 

TALEBİ 

ULAŞ-PET PETROL 

OTOMOTİV GIDA İNŞAAT 

TAŞIMACILIK SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-582 14.02.2013 
FİRMA 

TALEBİ 

EUROPET PETROL 

ÜRÜNLERİ İNŞAAT 

TURZ.OTOM.NAK.TİC.VE 

SAN.LTD.ŞTİ. 

TS 11939 
(33.2005/519) 

33-HYB-57 
14.02.2013 

FİRMA 

TALEBİ 

ATAKO KÜRK 

AKARYAKIT TİCARET VE 

SANAYİ LTD.ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-84 25.02.2013 
FİRMA 

TALEBİ 

ATAKO-KÜRK 

AKARYAKIT TİCARET VE 

SANAYİ LTD.ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-472 25.02.2013 
FİRMA 

TALEBİ 

 1978/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Bayburt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/3/2013 Tarihli ve 2013/19 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/20 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/21 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/22 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 2013/37 Sayılı Kararı

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

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. 




