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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ, DOĞADAN TOPLANMASI VE

İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek

Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci madde-

sinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhracat yeterliliğine sahip firmaların o yıla ait toplam kontenjanları, üçüncü fıkranın

(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hükümlerin birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi

sonucu elde edilen puanların toplanması ile belirlenir.

(3) Puanlar, firmaların BÜGEM’de bulunan bir önceki yıl verileri esas alınarak aşağı-

daki yöntemle hesaplanır.

a) İhracatı yapılan soğanların EURO olarak ihracat geliri: 10 puan.

b) Üretim puanı: 80 puan. Bu puan 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-

mındaki türler için geçerlidir. Üretim puanı, aşağıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen

hususların her biri için 40’ar puan üzerinden hesaplanır.

1) Üretilen tür sayısı: Bu puan, tüm firmaların bir önceki yıl ürettiği tür sayılarının

toplamları ile her bir firmanın bir önceki yıl ürettiği tür sayılarının toplamlarının oranlanmasına

göre dağıtılır.
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2) Adet olarak hasat edilen miktar: Bu puan, tüm firmaların bir önceki yıl hasat ettiği

miktarlarının toplamları ile her bir firmanın bir önceki yıl hasat ettiği miktarlarının toplamla-

rının oranlanmasına göre dağıtılır.

c) Değerlendirme: 10 puan. Firmaya ait işletme kapasitesi, organizasyonu, tesis varlığı,

tesis ve arazinin amaca uygun kullanımı, firmanın bu Yönetmelik hükümlerine uyumu gibi ko-

nular Teknik Komite tarafından değerlendirilerek firma bazında puan verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER MAHALLİ HEYETLERİNİN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetlerinin

oluşumu, toplanması, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetlerinin çalışma

usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci, 11 inci ve 19 uncu

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı bulunduğu Ba-

kanı,

b) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

c) Heyet: İllerde oluşturulan Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetini,

ç) Heyet Başkanı: Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti Başkanını,

d) Koordinasyon Ofisi: Kuruldukları bölgelerde Başkanlığın hizmetlerini takip ve

koordine etmekle görevli birimi,
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e) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu: 5978 sayılı Kanunun 16 ncı ve 19 uncu

maddelerinde belirtilen Kurulu,

f) Üye: Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti üyelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Heyetin Oluşumu ve Görevleri

Heyetin oluşumu

MADDE 5 – (1) Uluslararası öğrencilerin bulundukları yerlerde, Başkanlığın teklifi

ve Bakanın oluruyla Heyet kurulur.

(2) Heyet; vali tarafından görevlendirilen bir vali yardımcısının başkanlığında;

a) Başkanlık Koordinasyon Ofisi temsilcisi,

b) İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor

Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yönetici konumundaki persone-

linden vali tarafından belirlenecek birer temsilci,

c) İlde bulunan üniversite rektörlüğünün, ilde birden fazla üniversite bulunması halinde

uluslararası öğrenci sayısı en fazla olan üniversite rektörlüğünün önerdiği üç aday arasından

Başkanlıkça seçilen yönetici konumundaki bir öğretim üyesi,

ç) Büyükşehir Belediyesi veya Belediye Başkanlığı temsilcisi,

d) Başkanlıkça belirlenecek Türkçe öğretimi uygulama ve araştırma merkezi temsilcisi,

e) Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü,

f) Konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından her yıl Başkanlıkça se-

çilecek iki üyeden oluşur.

Heyetin görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Heyet, uluslararası öğrencilere verilecek hizmetler konusunda araş-

tırma, geliştirme, rehberlik yapma, yardımda bulunma ve ildeki uluslararası öğrencilere yönelik

sosyal ve kültürel hizmetleri koordine etmek amacıyla aşağıdaki görevleri ifa eder:

a) Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek olan uluslararası öğrencilerin, ilde karşı-

lanması ve yurtlara yerleştirilmesi için gerekli planlama çalışmalarını yapmak.

b) İlde öğrenim gören uluslararası öğrencilere ait veri tabanı oluşturmak ve uluslararası

öğrencilerin iletişim bilgilerini edinip, Başkanlığa bildirmek.

c) Uluslararası öğrencilere yönelik mahalli düzeyde sosyal ve kültürel faaliyetler ile

sosyal gelişimi ve kültürel etkileşimi amaçlayan toplantı, seminer, spor, tiyatro, gezi, konser,

kutlama, yemek, tören, kamp, turnuva, yarışma, sergi ve benzeri organizasyonlar düzenlemek.
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ç) Uluslararası öğrencilerin öğrenim süreçlerini; ulaşım, eğitim, barınma, yardım, sosyal

ve kültürel uyum başlıkları altında detaylandırılmış raporlamalarla kayıt altına almak ve ra-

porları Başkanlığa iletmek.

d) Uluslararası öğrencilerle ilgili ilde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile

sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak yapılacak çalışmaları organize etmek.

e) Uluslararası öğrencilerin ülkemizi, toplumumuzu, kültürümüzü, örf ve gelenekleri-

mizi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından hazırlanan Rehber Aile

Projesi kapsamında ilgili öğrenci ve aileleri belirlemek ve süreci takip ederek aşamaları rapor-

lamak.

f) İlde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenim süreçleri boyunca karşılaştıkları

sorunları tespit etmek ve sorunların çözümü için ilgili kurumlar nezdinde gerekli çalışmaları

yürütmek.

g) Uluslararası öğrencilerin her türlü sorun, dilek, istek ve önerilerini belirtebilecekleri

bir dilekçe formatı oluşturmak ve öğrenciler tarafından doldurulan bu dilekçeleri değerlendir-

meye almak.

ğ) Başkanlık tarafından talep edilen konularda gerekli çalışmaları yürütmek.

h) Uluslararası öğrencilerin düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlere destek olmak.

ı) Başkanlık tarafından geliştirilen anketlerin, bilgi formlarının uluslararası öğrenciler

tarafından doldurulmasını sağlamak.

i) Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu ve Başkanlık tarafından uluslararası

öğrencilere yönelik alınan her türlü karar ve duyurularla yapılması istenilen her türlü çalışmaları

takip etmek ve uygulama aşamasına geçirmek.

j) İlde uluslararası öğrenci hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarından

yararlanmak.

k) Akademik olarak başarılı öğrencileri tespit edip, ildeki imkânlar çerçevesinde başarılı

öğrencilerin ödüllendirilmesini veya burslandırılmasını sağlamak.

l) Eğitim öğretim yılında karşılama, oryantasyon eğitimleri ve mezuniyet sonrasında

mezuniyet programları düzenlemek.

m) Oryantasyon programlarına uyum sağlayamayan öğrencileri tespit edip, onları des-

teklemek.

n) Uluslararası öğrencilerin ülkemizle kültürel paylaşım ve etkileşimini artırmaya yö-

nelik kültür günleri düzenlemek.

o) İlde, kamu kurumlarında ve halk arasında uluslararası öğrenciler konusunda farkın-

dalık oluşturmak, karşılıklı iletişimlerini artırmak.

ö) Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki eğitimlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi,

sorunlarının çözümlenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili her türlü tedbiri almak.
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Heyet Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Heyet Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Heyet toplantılarına başkanlık yapmak.

b) Uluslararası öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak.

c) Heyetin toplanma tarihini, yerini tespit etmek ve gündeme karar vermek.

ç) İhtiyaç duyulan konularla ilgili olarak gerekli çalışmaları yapmak üzere Heyet için-

den veya kamu kurumlarından görevlendirmede bulunmak.

d) Heyetin görev alanı ile ilgili konularda heyet çalışmalarına katkı sağlayacağı düşü-

nülen kişileri üye olmaları amacıyla Başkanlığa teklif etmek.

e) Başkanlıkça belirlenen esaslar ile Heyet tarafından alınan kararların yürütülmesini

sağlamak.

Üyelerin görevleri

MADDE 8 – (1) Heyet Üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Heyet toplantılarına, heyet gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak.

b) Kendi sorumluluk alanları ile ilgili konularda görüş ve öneride bulunmak ve Heyet

gündemine taşınan sorunlara çözüm üretmek.

c) Toplantıda alınan kararları uygulamak.

ç) Heyet Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Heyetin Çalışma Usul ve Esasları

Heyet toplantıları

MADDE 9 – (1) Heyet, Heyet Başkanının çağrısı üzerine her iki ayda en az bir kez

toplanır. Gerekli görüldüğü hâllerde Heyet Başkanının çağrısı ile Heyet olağanüstü toplanabilir.

(2) Toplantıya davet, olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere toplantı gününden en az

bir hafta önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

(3) Üyeler, gündeme alınmasını istedikleri önerileri, Heyet toplantısı başlama tarihinden

en az beş gün önce Heyet sekretaryasına yazılı olarak bildirir.

(4) Heyet toplantıları, Heyet Başkanının belirlediği usulle yürütülür.

(5) Heyet, Başkanlığa uluslararası öğrenci çalışmalarının daha işlevsel ve uluslararası

standartlara uygun şekilde yürütülmesi ile ilgili teklifte bulunur.

Heyet kararları

MADDE 10 – (1) Heyet, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar ka-

tılanların oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar Heyet Başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak

Başkanlığın onayına sunulur. Oyların eşitliği durumunda Heyet Başkanının oyu belirleyicidir.

Kararlar, Başkanlık onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Heyet kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemler ve uygulama süreci, Heyet Baş-

kanınca takip edilir ve Başkanlıkça denetlenir.
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Sekretarya

MADDE 11 – (1) Heyetin sekretarya hizmetleri Koordinasyon Ofisi veya Ofisin bu-

lunmadığı yerlerde Heyette temsilcisi bulunan üniversite tarafından yürütülür.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 12 – (1) Sekretarya, Heyetin görev ve yetkilerini yerine getirmesinde yardımcı

olmak üzere aşağıdaki görevleri ifa eder:

a) Heyet toplantılarının düzenlenmesine ilişkin ön hazırlıkları ve yazışmaları yapmak.

b) Heyetin toplantı tarihlerini, yerini ve gündem taslağını üyelere bildirmek ve ilgili

kurumlar ile iletişim sağlamak.

c) Heyet toplantıları için gerekli koordinasyonu sağlamak, mekânsal ve teknik altyapı

ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

ç) Heyet çalışmalarını koordine etmek, gündemlerini takip etmek ve toplantı karar me-

tinlerini yazmak.

d) Heyetin raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faa-

liyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

e) Heyet çalışmalarının değerlendirildiği aylık izleme raporları hazırlamak.

f) Heyete sunmak üzere, görev alanı ile ilgili kamu ve sivil paydaş kurumların yaptıkları

çalışmalar hakkında ilgili kurumların katılımı ile rapor hazırlamak.

Gizlilik ilkesi

MADDE 13 – (1) Üyeler, Heyetteki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve

belgeleri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamazlar.

Mali hükümler

MADDE 14 – (1) Heyetin çalışmaları için yapılacak giderler Başkanlık bütçesinin ilgili

tertiplerinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanı yürütür.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

KOORDİNASYON OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-

kanlığının hizmetlerini takip ve koordine etmek için yurtiçinde gerekli görülen yerlerde koor-

dinasyon ofislerinin açılmasına ve çalışma esaslarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin

ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı bulunduğu Ba-

kanı,

b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

ç) Geçici görevli personel: Kamu kurumlarından geçici süreyle görevlendirilecek per-

soneli,

d) Koordinasyon ofisi: Kuruldukları bölgelerde Başkanlığın hizmetlerini takip ve koor-

dine etmekle görevli birimi,

e) Koordinatör: Başkanlık tarafından görevlendirildiği koordinasyon ofisinden sorumlu,

Başkanlığın hizmetlerini yürütmekle görevli personeli,

f) Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti: Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğren-

cilerin, eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için kuruldukları illerde koordi-

nasyonu sağlayan heyeti,

ifade eder.

Koordinasyon ofislerinin kurulması

MADDE 4 – (1) Başkanlık, görev alanına giren konularda, gerekli koordinasyonun

sağlanması amacıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile koordinasyon ofisleri açabilir.
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(2) Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla süresi ve çalışma konusu belirli geçici koor-

dinasyon ofisleri kurulabilir. Bu ofisler için koordinatör ve yeteri kadar personel, Başkanlıkça

görevlendirilir veya kurumlardan geçici görevle istihdam edilir.

Koordinasyon ofislerinin çalışma esasları

MADDE 5 – (1) Koordinasyon ofisleri, 5978 sayılı Kanun kapsamında Başkanlığın

görev alanına giren konularda görev yaptıkları bölgelerde Başkanlığın hizmetlerini yürütmekle

görevlidirler.

(2) Koordinatör olarak görevlendirilen personel, görev yaptığı ofisin çalışma alanına

giren bölgede Başkanlık tarafından yürütülen faaliyetler ile Başkanlığın görev alanına giren

tüm faaliyetleri takip edip sonuçlarını her ay bir raporla Başkanlığa bildirir.

(3) Koordinasyon ofisleri kuruldukları illerde Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetinin

sekretarya işlerini yürütür.

Koordinatör ve görevlendirilecek personel

MADDE 6 – (1) Gerekli görülen yerlerde koordinasyon ofisi kurulmasının tamamlan-

masını müteakip, Başkanlıkça söz konusu ofislerde bir personel, Başkanın teklifi ve Bakanın

oluru ile koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatörün veya uzmanlık gerektiren işlerde

görevlendirilecek personelin asgari yükseköğretim mezunu olması zorunludur.

(2) Koordinasyon ofislerinde, koordinatöre yardımcı olmak üzere, Başkanlık çalışan-

larından yeteri kadar personel Başkanlıkça görevlendirilebilir.

(3) Ofislerde, kamu kurumlarından geçici görevle personel çalıştırılabilir.

Koordinatöre ve diğer personele ödenecek ücretler

MADDE 7 – (1) Koordinasyon ofislerinde, koordinatör ile ona yardımcı olmak üzere

Başkanlık tarafından görevlendirilen personelin yol giderleri ve gündelik harcırahı 6245 sayılı

Harcırah Kanununa göre ödenir.

Koordinasyon ofisleri tarafından yapılacak harcamalar

MADDE 8 – (1) İlgili mevzuatınca personel için yapılacak ödemeler ile koordinasyon

ofisinin giderleri Başkanlık bütçesinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanı yürütür.
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve

Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve

Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci

fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin

yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve

Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Merkez (Hastane): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama

Merkezi ve bağlı birimleri,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Tıp Fakültesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Merkeze (Hastaneye) başvuran hastalara çağdaş sağlık hizmeti sunmak,

b) Tıp ve sağlık personeli yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama

yapma imkanı sağlamak amacıyla; Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri

ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve uygulama

merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin

verimliliğini ve niteliğini artırmak,
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c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak, Hastanenin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern has-

tane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık

hizmeti vermesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlıklı yaşam için sağlık hizmeti sunumu ve bu konu ile ilgili araştırmalara uygun

koşulları hazırlamak ve uygulamalarda bulunmak,

b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliğini sağlamak,

c) Amacı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştiril-

mesine katılmak ya da buna imkân sağlamak,

ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek

bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Hastane projele-

rinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak,

bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde sağlıklı

bir toplumun geliştirilmesini sağlamak,

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bu-

lunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap,

dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar dü-

zenlemek,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilere,

çalışma alanına giren sağlık konularında bilirkişilik hizmeti vermek,

h) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Başhekim); Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan

tercihen profesörler arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten

Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(2) Merkez Müdürü; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesinde

devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için, en çok dört öğretim üyesini Mer-

kez müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunar.

(3) Merkez müdür yardımcıları; Hastane hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdü-

rüne yardımcı olurlar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcı-

larından biri, Rektörün onayı ile kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez müdür yardımcılarının süresi, Merkez Mü-

dürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve merkeze bağlı ünite, birim ve çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması

için gerekli tedbirleri almak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin program-

larını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Merkez ve bağlı birimlerin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek,

e) Sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
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f) Merkez ve bağlı birimlerin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini

ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Gerektiğinde komite veya komisyonlar kurmak,

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Başhekim, Dekan, başhekim yardımcıları, Tıp Fa-

kültesi bölüm başkanları, Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Başhekimin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Baş-

kanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü ve sekreterliğini oy hakkı olmadan Merkez Mü-

dürünün görevlendireceği bir idari personel yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez ve bünyesinde kurulan birimler ile idari ünitelerin rasyonel çalışması için

çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

c) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Personel ihtiyacını belirlemek,

d) Danışma kurulunun önerilerini öncelikli olarak değerlendirmek,

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu

Rektör Yardımcısı, Dekan, Başhekim, Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları ve Döner Sermaye İş-

letmesi Müdürü ve Rektörün görevlendireceği iki öğretim üyesinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında rektörün daveti üzerine toplanır. Toplan-

tılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği

halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Danışma Kurulunun sekretaryasını

Başhekim yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi,  Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine

uygun ve Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli tavsiyelerde bulun-

maktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimlerinin, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerdeki servisler, poliklinikler, labo-

ratuarlar ve sağlık hizmeti verilen diğer üniteler yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Mü-

dürüne karşı sorumludur. Merkezin idari hizmetlerinin sürdürüldüğü idari birimler de Merkez

Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları

ve laboratuar ve poliklinik sorumluları sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en

verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordi-

nasyon içinde bulunur ve işleyiş açısından Merkez yönetimine karşı sorumludur.

(3) Birinci fıkrada yer alan idari birimlerin; görevleri, buralarda görevlendirilecek ki-

şilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma şekline ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

(4) Merkez Müdürü, Merkezin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, hizmet kontrolünün

sağlanması ve değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla komiteler ya da komisyonlar kurabilir.

Komite ve komisyonların; çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 16 – (1) 15/6/2009  tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ile 1/6/1997 ta-

rihli ve 23006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araş-

tırma ve Uygulama Merkezi  Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TAMAMLAYICI TIP

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin ama-

cına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-

line ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DPÜTAM): Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1)  Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına yardımcı çeşitli tamam-

layıcı tıp yöntemlerinin, her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin

ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi,

hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, takip, eğitim ve tanıtım yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ozonterapi, hirudoterapi, nöralterapi, akupunktur, fitoterapi, hipnoterapi, rekleksoloji

gibi kırk beş’den fazla tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarını, optimal

etki sürelerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araştırmalar planlamak ve uygu-

lamak, yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine katkıda bulunmak.

b) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel ham-

madde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri, biyolojik, farmakolojik,

toksikolojik ve klinik değerlendirmeleri ile biyo yararlanım ve biyo eşdeğerlilik çalışma ve

araştırmalarını yapmak ve yaptırmak.

c) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, koz-

metiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açı-

lardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuar ve üretim tesislerini kurmak.

ç) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğinin envanterinin çıkartıl-

ması, korunması ve ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, bi-

yolojik çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkıda bulunmak.

d) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkiler ve diğer ürünlerin üretimi

ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

e) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün

gereksinimi olan doğal, sentetik ya da yarı sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üreti-

minde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek çalışmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulun-

mak, danışmanlık yapmak.

f) Anadolu halk hekimliği uygulamalarının öğrenilmesi ve Anadolu halk hekimliği uy-

gulamalarının incelenmesini sağlamak.

g) Çalışmalarını ve araştırmalarını yürütürken, gerektiğinde tıbbi laboratuar, görüntü-

leme yöntemleri, bilgi işlem, basımevi, ulaşım, atölyeler, toplantı salonları gibi Üniversitenin

mevcut imkanlarından yararlanmak.
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ğ) Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve halk arasında doğru bir şekilde ve yete-

rince bilinmesini sağlamak için, gerek hekimlere gerekse topluma yönelik bilgilendirme top-

lantıları, seminerler düzenlemek.

h) Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanımı ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar

için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek ve destek almak, bunları

bir çatı altında toplayarak araştırmacıların hizmetine sunmak.

ı) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için ulusal ve uluslar arası bilimsel,   kül-

türel ve teknolojik çalışmalara katılmak; eğitim programları, kurslar, kongreler, sempozyumlar,

paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri programlar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bu-

lunmak.

i) Çağdaş teknolojik imkanlardan yararlanarak; konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası

kişi ve kuruluşlarla yazışmalar ve görüşmeler yapmak, konusuna giren alanlarda her türlü yazılı,

basılı, görsel ve işitsel belge ve eserlerden oluşan arşiv, kitaplık dokümantasyon ve enformas-

yon birimlerini oluşturmak.

j) Merkezin ürettiği her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim,

araştırma ve benzeri faaliyetleri ve önerileri bilimsel rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale,

tebliğ, film, resim, fotoğraf, slayt, multimedya ürünü ve benzeri eserler şeklinde yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Tamamlayıcı tıp araştırma merkezi şubesi.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için seçilerek görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür tarafından, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından bir kişi Mü-

dür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Mü-

dür Yardımcısı;  Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder ve Müdür tarafından

verilen görevleri yapar. Müdür Yardımcısının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyele-

rinden biri vekil olarak bırakılır. Görevden ayrılma ve vekalet altı ayı aşamaz.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık

etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez bölüm ve gruplarının yöneticilerini seçmek için Yönetim Kuruluna öneride

bulunmak; bölüm ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve düzenli olarak

çalışmalarını sağlamak, bu çalışmaları desteklemek.

d) Merkeze bağlı olmak koşuluyla farklı yerlerde tamamlayıcı tıp araştırma merkezi

şubesi birimlerinin açılması ve çalışmalarını yürütmek.

e) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben Rektörün

onayına sunmak; onaylanan bütçeyi ve çalışma programlarını uygulamak.

f) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek, plan, proje, program ve çalışma raporlarını

hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine fen, mühendislik ve sağlık

bilimleri alanlarındaki Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektörce görevlen-

dirilen en az üç en çok beş kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılma ve vekalet altı

aylık süreyi aşamaz. Süresi bitmeden ayrılanlar veya altı aydan fazla Üniversite dışında gö-

revlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün, Müdür bulunmadığı zamanlarda ise Müdür Yardımcı-

sının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalışma

düzenini belirlemek, plan ve proje ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.
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c) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit

etmek, ürünlerin hizmet ve ücretini belirlemek.

ç) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

d) Müdürlükçe hazırlanacak yılsonu faaliyet raporunu görüşerek Müdür aracılığı ile

Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

Tamamlayıcı tıp araştırma merkezi şubesi

MADDE 12 – (1) Tamamlayıcı tıp araştırma merkezi şubesi açılması Yönetim Kuru-

lunda görüşülür ve karara bağlanır.

(2) Tamamlayıcı tıp araştırma merkezi şubesi açılmasına karar verildiğinde, şube mü-

dürü Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Müdür tarafından Rektörlüğe teklif edilir ve Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1)  Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ve Yönetim Kurulunun onayı ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör ta-

rafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 14 – (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü mal-

zeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5261 Karar Tarihi: 28/3/2013

Kurul Başkanlığının 27/3/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 22/3/2013 tarih ve

20008792.23.1-7493 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Akbank T.A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca “hızlı para transfer işlemlerine

aracılık edilmesi ve AK Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik” faaliyet-

lerinde bulunulması hususunda izin verilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5263 Karar Tarihi: 28/3/2013

Kurul Başkanlığının 27/3/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 25/3/2013 tarih ve

20008792.24.1-7693 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Alternatifbank A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer

mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca;

hizmet verilecek şirketlerin bünyesinde uygun hizmet birimlerinin kurulması ve şirketlerin risk

yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka tarafından yerine getiril-

memesi kaydıyla, Alternatif Yatırım A.Ş., Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Alternatif Finan-

sal Kiralama A.Ş. dahil Banka risk grubunda bulunan finansal kuruluşlara risk yönetimi husu-

sunda destek/danışmanlık hizmeti sağlamasına izin verilmesine

karar verilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4 KALEM (22 ADET) MAYDÜ ÖRTÜSÜ SATIN ALINACAKTIR 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale 18.04.2013 günü saat 14.30 da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi 
Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır. 

2 - İhale ile ilgili ilan, TMO Web sitesi (www.tmo.gov.tr) adresinde yayınlanmakta olup 
Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığında görülebileceği gibi bedeli karşılığı 

(50.00 TL/KDV Dahil) temin edilebilir. 
3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır. 
4 - Teklifler 18.04.2013 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No: 18    06100 

Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir. 
5 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır. 2832/1-1 
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İMALAT VE MONTAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 3+4+5. gruplar Endüstriyel arıtma 

tesisleri çıkışına ST 37 Malzemeden imal 2 adet Çökertme silosu ve aktarım organlarının imal ve 

montajı İşi. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/38644 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

3+4+5. gruplar Endüstriyel arıtma tesisleri çıkışına 

ST 37 Malzemeden imal 2 adet Çökertme silosu ve 

aktarım organlarının imal ve montajı İşi. - Mal alımı 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 90 gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 25.04.2013, saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 25.04.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

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

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 2828/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYE 

YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 927,19 TL ile en çok 116.355,39 TL arasında değişen; 

10/04/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 92,72 TL., en 

çok 11.635,54 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen fasulye, mısır, baklagil (Yem hammaddesi) 

vb. ....... cinsi 6 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice 

Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 11/04/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2820/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.000.000 Kg. yaş çay yükleme işi %20 artırır -

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 - Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğü/ÇAYELİ 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.04.2013 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Çayeli 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu İhale Komisyonu 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 Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2833/1-1 
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FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

STOK NO MALZEMENİN GRUBU 

MİKTAR 

(ADET) 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

313.000452 
Fotokopi makinesi  

(15 çekim), Sınıf 1, Tip 1  
1.200 Teknik Şartname 18.04.2013 

313.000462 
Fotokopi makinesi  

(25 çekim), Sınıf 1, Tip 3 
500 Teknik Şartname 18.04.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir.  

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler en geç 18.04.2013 saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın 

Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve 

teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi 

teklifte de bulunabileceklerdir. (500 adet 313.000462 stok nolu (25 çekim) fotokopi makinesi 

hariç) Ancak teklif edilen miktarın, tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şarttır. 

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

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

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

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

 2792/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Taşı İstihraç ve Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/40369 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.332.885 72 00 (10 Hat) - 0.332.885 72 10 

c) Elektronik posta adresi  : Yok 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : Yok 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 yılı kampanya ihtiyacı 35.000 Ton 

Kireçtaşının; İdaremize ait Tekeler Köyü 

Mevkiindeki, (Fabrikaya uzaklığı 32 km uzaklıkta) 

taş ocağından Yüklenici tarafından Şartname ve 

Sözleşmenin İlgili maddelerinde belirtilen evsafa 

uygun olarak istihracı, Fabrikaya Nakliyesi, İstif 

edilmesi ve bunlarla ilgili işlerin (Dekopajı, Balast 

ve Atıklarının istiflenmesi, Atılması, Nakliyesi 

v.b. ) Yapılmasıdır. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamıza 32 km mesafedeki Taşocağından 

İstihracı ve Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve 

istif edilmesi. 

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 

işe başlama tarihinden itibaren 210 (ikiyüzon) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 

42600 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 18/04/2013 Perşembe günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinden 

satın alınabilir. 

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2827/1-1 
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BAND EKLEM MALZEMESİ İMAL İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

1 – Teşekkülün; 

a) Adres : AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks Numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2 – İhalenin Konusu Malın 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

Şartname 

Bedeli İhale Tarihi 

1- Band Eklem 

Malzemesi İmali 

3 Kalem 2013-38236 TER-AEL-

2013-147 

90,00-TL 25/04/2013 

 

b) Teslim Yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise 

istekliler belirtecektir. 

d) İhale Usulü : Açık İhale Usulü. 

3 – İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müd. İhale Salonu. 

b) Tarih ve Saati : Yukarıda Belirtilen tarihlerde, Saat 14.00 

c) İhale Dokümanlarının  

Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü 

4-1- İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimiz 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İhaleye teklif verecek 

olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2- Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

Bedelini 

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN No:  TR920001500158007286006913 

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer 

aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir. 

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Faks: 0 344 524 22 80) Çoğulhan 

Kasabası Afşin/Kahramanmaraş 

5 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, İsteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

Ortak Girişim Belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 – Teklifler, ihale tarih saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır 

9 – İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 2770/1-1 
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12.000 TON KİREÇTAŞI TEMİNİ İHALESİ KAPALI ZARFTA TEKLİF ALINARAK  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya dönemi ihtiyacı 12.000 ton Kireçtaşı temini ihalesi 

kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması 

halinde ihaleye açık eksiltme veya Pazarlık Usulü ile devam edilecektir. İhaleye ait ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almıştır. 

İhale kayıt numarası : 2013/39145 

1 - İdarenin  

a) Adresi 

  : Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun - Sivas Karayolu 5. 

Km. Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 0 354 441 10 18 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12.000 Ton Kireçtaşı 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Sahası içerisinde idarece 

gösterilecek yere istif edilerek teslim edilecektir. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdarece 

belirlenecek tarihte işe başlanacak olup; İdarece 

verilen program dahilinde teslimat yapılacaktır. 

d) İşin Süresi : İşe başlanılmasını müteakip malzemenin tamamının 

teslimi süresi kadardır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25.04.2013 Perşembe günü, Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

b) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

f) 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, 

g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletname, 

4.2. İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya ihale 

dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale 
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konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu 

alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyim belgesi ibraz edilecektir. 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kireçtaşı İstihraç ve Nakliyesi veya Mıcır ve Balast 

üretimi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Sivas yolu 5. Km. Sorgun/Yozgat adresinde 

görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6.1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık 

eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale 

gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, en düşük teklifi (Birim Kireçtaşı bedeli ve birim nakliye bedeli tekliflerinin toplamı ile 

bulunacak birim teklifin 12.000 ton kireçtaşı miktarı ile çarpımı sonucu oluşan toplamda en düşük 

teklif) veren istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye 

Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2743/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 750,00 TL ile en çok 32.709,60 TL arasında değişen; 

18/04/2013 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 75,00 TL ile en 

çok 3.270,96TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil,  kamyonet,  kapalı kasa 

kamyonet, açık kasa kamyonet, minibüs, motorsiklet, kamyon (Açık kasa)  cinsi 34 adet araç; 

açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı 

içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 19/04/2013 tarihinde saat: 10.00'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 2742/1-1 
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10 ADET GÜÇ TRANSFORMATÖRÜNÜN KAPALI ZARF VE  

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü Boraks Tesisleri Sahasında Bulunan Atıl Durumdaki 10 Adet Güç Transformatörünün 

KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel ; 48.865,00-TL. 

3 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde,  

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı  

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören/ANKARA  

Tel : 0 312 294 22 31), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü  

(Halit Ziya Bulvarı No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü  

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 

50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 

7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.  

3 - İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR 

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 24/04/2013 günü Saat: 14.00 

5 - İhaleye Katılabilme Şartları : 

İstekliler; 

6.1. Teklif Mektubunu, 

6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini;  

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile 2.000,00 TL 

tutarında geçici teminat vereceklerdir. 

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,  

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve 

tekliflerini sunacaklardır. 

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 24/04/2013 günü Saat: 14.00’e kadar Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak 

Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak 

posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar 

ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 2769/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/40753 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

    türü ve miktarı : 7 kalem muhtelif madeni yağ teknik şartname ve teknik 

bilgiye göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati  : 19.04.2013 - Saat : 15.30 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

19/04/2013 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2753/1-1 
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KARGO/KURYE DAĞITIM, KABUL/TOPLU KABUL, MOTOSİKLETLİ KURYE  

DAĞITIM, KONTROL DENETİM HİZMET ALIMI İŞİ  

PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Adana PTT Başmüdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/40955 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019 

sokak No: 3   01102 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve faks numarası : 0322 4599848/160   Faks: 0322 4588415 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : adana_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 27 işçi ile kargo/kurye dağıtım ve kabul/toplu kabul 

hizmetleri, 14 motosikletli işçi ile kurye dağıtım, 1 

işçi ile dağıtım, kontrol, denetim hizmetleri 

b) Yapılacağı yer : Adana PTT Başmüdürlüğü Kargo İşleme Merkez 

Müdürlüğü ve şubeleri 

c) İşin süresi : 01/05/2013 tarihinden 31/12/2013 tarihi mesai 

bitimidir. (245 takvim günüdür) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019 

sokak No: 3 5. kat komisyon odası 01102 Seyhan/ 

Adana 

b) Tarihi ve saati : 15/04/2013 tarihinde saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.2 - İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi 

Odası veya meslek odası belgesi; 

4.1.2.1 - 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, 

4.1.2.2 - 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, 

4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - 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, 
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4.1.4 - Teklif mektubu, 

4.1.5 - Geçici teminat, 

4.1.6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olmadığına ilişkin taahhütname, 

4.1.8 - İsteklinin, iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.9 - İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.10 - Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname. 

4.1.11 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin %15’inden az 

olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini 

gösteren belgeler verilecektir. 

4.1.12 - 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 

4.1.13 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2), (4.1.3), (4.1.7), (4.1.10) ve (4.1.12)’da yer 

alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

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

7 - İhale dokümanı, Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019 sokak No: 3 4. kat 

İdr. ve Sos. İşl. Müd. (Malzeme) 01102 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve 100.00- (KDV 

dahil) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 15/04/2013 tarihi saat 10.00’da kadar Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş 

Mah. 64019 Sokak No: 3 4. kat İdr. ve Sos. İşl. Müd. (Malzeme) 01102 Seyhan/ADANA’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 2793/1-1 
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TTK. İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) PLAKALI TİP MEKANİK BANT EKLEME  

EKİPMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –259 47 79  

  Fax: 0.372-– 253 12 73-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi: Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - 13-15 mm. kalınlığında konveyör 

bantları için perçinli plakalı tip 

ekleme ekipmanları 

420 eklik 

 2 - 9-12 mm. kalınlığında konveyör 

bantları için perçinli veya çivili 

ekleme ekipmanları 

300 eklik 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin teslim süresi: 60 (Altmış) gündür.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125-ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 15.04.2013 – Pazartesi saat 15.00  

c) Dosya no : 1213021 

d) İhale kayıt no : 2013/37608 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın 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 ilanın 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, 

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu 

alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. (İdari Şart. Madde 20),  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de 

belirtilmiştir. 

6 - Firmalar teklifleri ile birlikte bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri 

içeren kataloglarını vereceklerdir. Aksi halde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Bu şartnameye uygun, Kurumumuzda daha önce hiç kullanılmamış veya son 4 yıl 

içerisinde kullanılmamış ekleme ekipmanları için firmalar teklifleri ile birlikte her bir tip için       

1 adet ekleme aparatı ve 1 adet ekleme ekipmanı numunesi vereceklerdir. Numunelerin seçiminde 

TTK tamamen serbest olacaktır. TTK dilerse numuneleri iş yerlerinde deneyebilecek ve 

uygunluğunu tespit edebilecektir. 

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 

30,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 15.04.2013 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 2732/1-1 
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KAT KARŞILIĞI ARSA SATIŞ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gediz Belediye Başkanlığından: 

İlçemiz Özyurt Mahallesi, 6 pafta, 267 ada, 2792 parselde bulunan 1.780,58 m2 arsanın 

Eski Adliye Yeri Kat Karşılığı arsa satış inşaatı yapım işi olarak, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

1 - İDARENİN: 

a) Adresi: Gediz Belediyesi Başkanlığı Cumhuriyet Caddesi No: 4 

b) Telefon ve Faks Numarası: Tel No: 0.274.4124444, Faks No: 0.274.4122546 

2 - İŞİN KONUSU: 

Mülkiyeti Gediz Belediyesine ait olan İlçemiz Özyurt Mahallesi,6 pafta, 267 ada, 2792 

parselde bulunan arsanın kat karşılığı arsa satışı olarak İnşaatı için, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu 35. maddesi (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmasını kapsayan 

şartnamedir. 

3 - ARSANIN YERİ VE ŞARTLARI: 

Ada 

Parsel Alanı Kat Mekan Adeti 

Kat Karşılığı İstenen 

Daire ve Muhammen 

Bedel 

Son 

Müracaat 

Tarihi 

267/2792 
1.780,58 

m2 

7 

kat 

Bodrum kat otopark, 

kazan dairesi, su 

deposu ve sığınak, 

zemin kat 12 adet 

işyeri + A- B blok 

16 adet daire (1.2.3.4. 

kat 4 er adet daire)+ 

Çatı katı 

A Blok 8 adet daire + 

1.2.3.4.5.12 nolu dükkânlar 

Belediyemize verilerek + 

50.000,00 TL bedel üzerin-

den ihaleye çıkarılmıştır. 

(Yüklenici; bedeli yer 

teslim tarihinden 1 ay 

sonra başlayıp, 5 eşit 

taksitte ödeyecektir.) 

06.05.2013 

Saat:10.00 

 

4 - İHALENİN YER VE SAATİ: 

İhale, Gediz Belediyesi Encümen Salonunda 06.05.2013 tarih Pazartesi saat 14.00’da 

Encümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - İhaledeki tekliflerde kat karşılığı istenen bedel, kapalı teklif olarak arttırılacaktır. 

6 - İhale muhammen bedeli, A Blok 8 adet daire + 1.2.3.4.5.12 nolu dükkânlar 

belediyemize verilerek +50.000,00 TL (Yüklenici, bedeli yer teslim tarihinden 1 ay sonra 

başlayıp, 5 eşit taksitte ödeyecektir.) (Tahmini bedel: 3.595.883,08 TL. dir.) 

7 - İhale şartnamesi ile diğer evrak Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

8 - KDV ve diğer vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. 

9 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler. İhaleye Girebilme Şartları: 

a) İhaleye katılanın kooperatif olması halinde; 

1 - İhaleye katılacak kooperatifin genel kuruldan kat karşılığı inşaat yapabilmesi için yetki 

belgesi almış olması. 

2 - Kuruluş aşamasındaki kooperatiflerin kurucu üyeleri muvafakatini almış en az iki 

yönetim kurulu üyesinin müracaatı 

3 - Kurulmuş kooperatiflerin imza sirküleri ve yetkililerin müracaatı 

4 - Kanuni ikametgâh belgesi, tebligat adresi gösterilmesi, noter tasdikli imza sirküleri 

(2013 onaylı) 

5 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2013 onaylı) istekli adına vekâleten iştirak ediliyor 

ise, noterden düzenlenmiş vekâletname, yapı araçları taahhütnamesi, teknik taahhütnamesi 
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b) Şirket veya şahıs olması halinde; 

1 - Kanuni İkametgâh belgesi, tebligat adresi gösterilmesi, ticaret ve sanayi odası belgesi 

(2013 onaylı). 

2 - Noter tasdikli imza sirküleri. (2013 onaylı) İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa 

noter tasdikli vekâletname. 

3 - Mali durum ve belgeler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına 

dair yazılı beyanı. Bankalardan keşfin en az %10 u kadar kullanılmamış nakit kredi veya teminat 

mektubu kredisi referans mektubu. 

4 - 2007- 2012 son beş yıla ait gelir ve kurumlar vergileri borcu olmadığına dair vergi 

dairelerinden 2013 yılında temin edilecek belge. 

5 - 2013 yılında SSK’dan borcu olmadığına dair temin edilecek belge. 

6 - Ortak girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 

7 - Yapı araçları taahhütnamesi, teknik personel taahhütnamesi, halen taahhüdündeki işler 

bildirisi ve belgeleri. 

İnşaat Mühendisi 1 adet (En az 5 yıl deneyimli) 

Mimar 1 adet (En az 5 yıl deneyimli) 

Makine Mühendisi 1 Adet (En az 5 yıl deneyimli) 

Elektrik Mühendisi 1 Adet (En az 5 yıl deneyimli) 

8 - İhale dokümanını bedeli ödediğine dair belge 

9 - Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri. (Son on beş yıl içinde yurt içinde 

ve dışında sözleşme bedelinin en az %50 oranında gerçekleştirdiği veya %30 oranında denetlediği 

veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen 

bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi) 

10 - İhaleye katılabilmek için dosyalarını 06.05.2013 tarihinde Pazartesi günü 

saat:10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Başkanlığına vermeleri 

gerekmektedir. 

İhaleye girebilmek için dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç zarf. 

b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi. 

c) Noter Tasdikli imza sirküleri. 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğe uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi. 

f) Gediz Belediye Başkanlığı adına alınmış 107.876,49 TL tutarında geçici teminata ait 

alındı veya banka teminat mektubu. 

11 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa 

dosya içersindeki herhangi bir evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek yeterlilik 

sonucu encümence açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayacakların teklif zarfları 

açılmadan iade edilecektir. 

13 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

14 - İdare, İhaleyi Devlet İhale Kanununun 29.maddesine göre yapıp, yapmamakta 

serbesttir. 1975/1-1 
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SON YETERLİLİĞE DAVET 

Van Belediyesinden: 

VAN İLİNDE SU TEMİNİ VE ATIKSU BERTARAFI İÇİN ACİL 

ÖNLEMLER PROJESİ 

Van Belediyesi, Van/Türkiye ilgilenen Teklif Sahiplerini yukarıda belirtilen projenin 

gerçekleştirilmesi için son yeterlilik prosedürüne katılmak üzere teklif vermeye davet etmektedir. 

Projenin finansmanı KfW Entwicklungsbank, Frankfurt/Almanya Federal Cumhuriyeti 

aracılığıyla Alman Hükümeti tarafından karşılamaktadır. İki Lot'a bölünmüştür. Teklif Sahipleri 

bir ya da her iki lot için teklif sunabilirler. Her bir lot için bütün ihale dokümanı doldurulması ve 

teslim edilmelidir. 

Bu sözleşme altındaki işler aşağıdakileri içermekte olup, bunlarla sınırlı değildir: 

Lot 1: AAT (Atıksu Arıtma Tesisi) için Malzeme ve Ekipman 

• Giriş Pompa İstasyonunun Onarımı (pompa yataklarının değiştirilmesi ve penstok ve 

aktüvatörlerinin temini) 

• Kum Tutucunun, Blower İstasyonunun Onarımı ve Kum Ayırıcısının binası dahil montajı 

• Ön Çöktürme Tankının Onarımı (çamur pompalarının temini, savak ve köpük engel 

duvarı montajı) 

• Havalandırma Tanklarının Onarımı (yüzey havalandırıcı motorlarının, O2 ölçüm 

cihazlarının teslimi ve penstok aktüvatörlerinin temini) 

• Son Çökelme Tanklarının Onarımı (köpük giderimi için sıyırıcı, fazla çamur pompalar, 

engel duvarı, sıyırıcı köprü için şanzıman ve motor, tekerlekler ve sıyırıcı lastiği temini) 

• Aerobik Çamur Stabilizasyon Tankının Onarımı 

• Statik Yoğunlaştırıcıların Onarımı (çamur pompalarının ve aksesuarlarının teslimatı) 

• Çamur Kurutma Yataklarının Onarımı (sızıntı pompalarının teslimatı) 

• Orta Pompa İstasyonunun Onarımı (yedek pompa yatakları) 

Lot 2: Taşıtlar 

• Tarak kepçeli traktör temini 

• Pikap temini 

• Kazıcı yükleyici temini 

Uygulamaya Haziran 2013’te başlanacağı tahmin edilmektedir ve inşaat süresi 6 ay 

olacak, 12 aylık hata Bildirim (Yükümlülük) Süresi ile takip edilecektir. 

Teklifler, Lot 1 için 10.000-EUR (on bin Avro) ve Lot 2 için 5.000-EUR (beş bin Avro 

değerinde bir Geçici Teminat ile birlikte sunulacaktır. Geçerli bir Geçici Teminat ile birlikte 

sunulmayan teklifler reddedilecek ve ileri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teklif sahipleri tek başlarına katılabilecekleri gibi, başka şirketlerle ortak girişim / 

konsorsiyum olarak da ihaleye katılıp son yeterlilik alabilirler. Bu dokümanda “ortak girişim” 

veya “konsorsiyum” her iki anlama da gelecektir. Ortak girişim olarak son yeterlilik alan firmalar, 

birbirlerinden bağımsız olarak son yeterlilik almış kabul edilmez. Ortak girişim olması halinde 

firmalar son yeterlilik dokümanlarını ayrı ayrı sunmak zorundadır. 

Bir ortak girişim uygunluk, geçmiş, idari personel ve program şartlarını tamamen yerine 

getirmek zorundadır. 

Bir Teklif Sahibi birden fazla ortak girişim / konsorsiyum ortağı olamaz ve teklif sırasında 

başka son yeterlilik almış olan firmalara taşeronluk yapamaz. 

Lot 1 için yeterlilik minimum şartları şunlardır: 

Teklif Sahipleri için son 5 (beş) yıla ait yıllık ortalama ciro aşağıdakine eşit veya üzerinde 

olmalıdır: 
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• Tek teklif sahibi veya konsorsiyum/ortak girişimin lider şirketi için EUR 500.000 veya 

eşdeğeri ve; 

• Konsorsiyumun/ortak girişimin her üyesi için EUR 250,000 veya eşdeğeri. 

• Teklif sahibi bankasından alacağı bir banka beyannamesi ile EUR 250.000 veya 

eşdeğerinden az olmayan dönen varlıklara, kredi limitlerine ve diğer mali kaynaklara sahip veya 

erişebilir olduğunu gösterecektir. 

İş Deneyimi: 

Başvuru Sahibi minimum olarak aşağıdaki koşulları sağlayacaktır: 

• Tek başına teklif sahibi/ortak girişim/konsorsiyumun lider ortağı olarak son beş yıl 

içinde en az toplam EUR 500.000 değerinde en az 1(bir) benzer kanalizasyon hattı, pompa 

istasyonu vs. inşaat, mekanik ve elektrik işlerini başarıyla tamamlamış olmak. 

Başvuru Sahipleri son 5 (beş) yıl içinde ana veya lider yüklenici veya ortak girişim içinde 

bir ortak veya ana alt-yüklenici olarak yukarıda belirtilen projelerin tamamlanmasında görev 

almış olacaklardır. Yukarıda belirtilen projeler başarıyla tamamlanmış olacaktır. 

Personel: 

Başvuru Sahipleri minimum aşağıdaki personele sahip olmalıdır: 

• Benzer işlerde en az 5 yıl deneyimli bir inşaat mühendisi 

• Benzer işlerde en az 5 yıl deneyimli bir makine teknikeri 

• Benzer işlerde en az 5 yıl deneyimli bir elektrik teknikeri 

Ekipman (ortak girişim / konsorsiyum içindeki tüm firmalar için) 

Başvuru Sahipleri aşağıdakileri göstermelidir: 

• Her mühendislik kategorisindeki işlerin tamamlanması için gerekli ekipmanın çeşidi ve 

miktarı hakkında bilgi; ve 

• Gerekli tüm ekipmanın mülkiyeti veya aksi takdirde iş için bunları temin etme kabiliyeti 

Lot 2 için yeterlilik minimum şartları şunlardır: 

Teklif Sahipleri için son 5 (beş) yıla ait yıllık ortalama ciro aşağıdakine eşit veya üzerinde 

olmalıdır: 

• Tek teklif sahibi veya konsorsiyum/ortak girişimin lider şirketi için EUR 200.000 veya 

eşdeğeri ve; 

• Konsorsiyumun/ortak girişimin her üyesi için EUR 100,000 veya eşdeğeri. 

• Teklif sahibi bankasından alacağı bir banka beyannamesi ile EUR 100.000 veya 

eşdeğerinden az olmayan dönen varlıklara, kredi limitlerine ve diğer mali kaynaklara sahip veya 

erişebilir olduğunu gösterecektir. 

İş Deneyimi: 

Başvuru Sahibi minimum olarak aşağıdaki koşulları sağlayacaktır: 

• Tek başına teklif sahibi/ortak girişim/konsorsiyumun lider ortağı olarak son beş yıl 

içinde en az toplam EUR 100.000 değerinde en az 1 (bir) benzer Tedarik Sözleşmesini başarıyla 

tamamlamış olmak. 

Başvuru Sahipleri son 5 (beş) yıl içinde ana veya lider yüklenici veya ortak girişim içinde 

bir ortak veya ana alt-yüklenici olarak yukarıda belirtilen projelerin tamamlanmasında görev 

almış olacaklardır. Yukarıda belirtilen projeler başarıyla tamamlanmış olacaktır. 

Personel: 

Başvuru Sahipleri minimum aşağıdaki personele sahip olmalıdır: 

• Benzer işlerde en az 5 yıl deneyimli bir teknik personel 

Ekipman (ortak girişim/konsorsiyum içindeki tüm firmalar için) 
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Başvuru Sahipleri aşağıdakileri göstermelidir: 

• Her mühendislik kategorisindeki işlerin tamamlanması için gerekli ekipmanın çeşidi ve 

miktarı hakkında bilgi; ve 

• Gerekli tüm ekipmanın mülkiyeti veya aksi takdirde iş için bunları temin etme kabiliyeti 

Uygun Teklif Sahipleri İngilizce ve Türkçe diline hazırlanmış İhale Dokümanlarını 

aşağıda yazılı adreslerden herhangi birine yazılı başvuru yaparak elde edebilirler: 

İşveren: Müşavir: 

VAN Belediyesi  Consulaqua Hamburg GmbH 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Türkiye İstanbul Şubesi 

(VASKİ ) Dünya Ticaret Merkezi 

Hacı Bekir Cad. Perihanoğlu  EGS Business Park Blokları 

İş Merkz. B Blok Kat 5  Ofis Nr: 1 Bakırköy 

65100 Van/Türkiye 34149 İstanbul /TÜRKİYE 

Mehmet ÖZKÖSEOĞLU  Tel: +90 – 532 – 296 10 18 

Tel: +90-505 - 756 43 65   Metin DURMUŞ 

e-mail: ozkoseoglumehmet@hotmail.com e-mail: mdurmus@consulaqua.de 

İhale Dokümanları 02/04/2013 tarihinden itibaren geri dönüşümsüz 250 TL ücret 

karşılığında temin edilebilecektir. Ödeme nakit olarak veya Van Belediyesi Banka Hesabı, TL 

Hesabı, Vakıfbank, Van Merkez Şubesi, TR 93 0001 5001 58 0072 8742 4162 hesabına havale ile 

yapılabilir. Dokümanlar kargo ile (ek ücret ödenerek) gönderilebilir veya yukarıda belirtilen 

adreslerin birinden Teklif Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından teslim alınabilir. 

İlgilenen firmaların 13/05/2013 tarihi saat 14:00’a kadar iki ayrı mühürlü zarf içinde 

Yeterlilik Dokümanları ve Teknik Teklif / Mali Teklif olarak hazırlanmış tekliflerini üçer kopya 

(İngilizce+Türkçe dillerinde birer orijinal ve ikişer kopya şeklinde) halinde Van Belediyesi, Van / 

Türkiye adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Sunulan dokümanların orijinal ve kopyaları 

arasında çelişki olması halinde, orijinal İngilizce versiyonu geçerli olacaktır. 

Zarflar üzerinde açıkça “Yeterlilik Dokümanları ve Teknik Teklif / Mali Teklif – Van 

İlinde Su Temini ve Atıksu Bertarafı için Acil Önlemler- Lot 1 ya da “Yeterlilik Dokümanları ve 

Teknik Teklif / Mali Teklif – Van İlinde Su Temini ve Atıksu Bertarafı için Acil Önlemler- Lot 2 

” yazılacaktır. 

Geciken başvurular reddedilecektir. 2786/1/1-1 

————— 
TENDER NOTICE 

INVITATION FOR POST-QUALIFICATION 

Republic of Turkey 

Municipality of Van 

IMMEDIATE MEASURES FOR WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL 

IN THE CITY OF VAN PROJECT 

Final Measures Project 

The Municipality of Van / Republic of Turkey invites interested Contractors to participate 

in the post-qualification procedure for the execution of the above-mentioned project. 

The Project is financed by the German Government through the KfW Entwicklungsbank, 

Frankfurt / Federal Republic of Germany. It is subdivided in 2 lots. Tenders can be submitted for 
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one lot or for both lots. For each lot the entire set of tender documents has to be filled in and 

submitted. 

The works for the 2 lots comprise but are not limited to: 

Lot 1: Materials and Equipment for WWTP (Waste Water Treatment Plant): 

• Rehabilitation of Inlet Screw Pumps (replacing of bearings, supply of penstocks and 

actuators) 

• Rehabilitation of Grit Chambers, Blower Station and installation of Sand Classifier incl. 

housing 

• Rehabilitation of Primary Sedimentation Tank (delivery of sludge pumps, installation of 

weirs and scum baffles) 

• Rehabilitation of Activated Sludge Tanks (replacing of surface aerator drives delivery of 

O2 measurements, supply of penstock actuators) 

• Rehabilitation of Final Sedimentation Tanks (installation of device for scum removal, 

delivery of excess sludge pumps, baffle, drive and gearbox for scraper bridge, wheels, rake blade) 

• Rehabilitation of Aerobic Sludge Stabilisation Tank (replacing of surface aerator drive), 

• Rehabilitation of Static Thickeners (delivery of sludge pumps and accessories) 

• Rehabilitation of Sludge Drying Beds (delivery of seepage pumps) 

• Rehabilitation of Intermediate Pumping Station (spare bearings) 

Lot 2: Vehicles: 

• Supply of tractor with dredger bucket 

• Supply of pick-ups 

• Supply of backhoe-loader 

It is assumed to start with the implementation in June 2013 and the construction time shall 

be 6 months, followed by a Defects Notification (Liability) Period of 12 months. 

Tenders shall be submitted together with a Tender Security of 10.000 EUR (ten thousand 

Euro) for Lot 1 and 5.000 EUR (five thousand Euro) for Lot 2. Tenders without a valid Tender 

Security will be rejected and will not be considered for further evaluation. 

Tenderers can be single bidders or may form a joint venture / consortium with other firms 

and may be post-qualified on that basis. In this document, a reference to either "joint venture" or 

"consortium" applies to both. A joint venture that is post-qualified as such, does not post-qualify 

the individual partners as individual post-qualified Applicants. In the case of a joint venture, each 

firm must submit individual post-qualification documents within the joint venture. 

A joint venture must fully meet the eligibility, history, management personnel and 

schedule requirements for the respective lot. 

Any Tenderer cannot be a partner of more than one joint venture/consortium and cannot 

be a subcontractor to other post-qualified Tenderers during the bid. 

Minimum requirements for qualification for Lot 1: 

The annual average turnover within the last 5 (five) years must be equal or exceed the 

following for Tenderers: 

• EUR 500,000 or equivalent for single bidder or the lead company of a consortium / joint 

venture; and 

• EUR 250,000 or equivalent for each member of consortium / joint venture. 
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• The Tenderer shall demonstrate, by a bank statement from his bank, that he has available 

or he has access to liquid assets, lines of credit, or other financial means of not less than EURO 

250.000 equivalents. 

Work Experience: 

Applicants shall satisfy all of the following conditions: 

• Satisfactory completion of at least 1 (one) Civil, Mechanical and Electrical Works 

Contract for a WWTP at least in total EUR 500,000 contract value in the last 5 years for single 

bidder / lead partner of joint venture/consortium. 

The Applicants should have been involved in the completion of the above projects within 

the last 5 years in the role of principal or lead contractor, a partner in a joint venture or as a major 

sub-contractor. The projects listed above should have been implemented successfully. 

Personnel: 

The Applicants must have the following personnel as a minimum: 

• 1 civil engineer, who has an experience of at least 5 years in similar works 

• 1 mechanical engineer, who has an experience of at least 5 years in similar works 

• 1 electrical engineer, who has an experience of at least 5 years in similar works 

Plants and Equipment (for all firms in a joint venture / consortium): 

The Applicants must demonstrate the following: 

• Knowledge of the type and quantity of equipment required to complete the work of each 

engineering category; and 

• Possession of all required equipment or the ability to obtain it otherwise for the work. 

Minimum requirements for qualification for Lot 2: 

The annual average turnover within the last 5 (five) years must be equal or exceed the 

following for Tenderers: 

• EUR 200,000 or equivalent for single bidder or the lead company of a consortium / joint 

venture; and 

• EUR 100,000 or equivalent for each member of consortium / joint venture. 

• The Tenderer shall demonstrate, by a bank statement from his bank, that he has available 

or he has access to liquid assets, lines of credit, or other financial means of not less than EURO 

100.000 equivalents. 

Work Experience: 

Applicants shall satisfy all of the following conditions: 

• Satisfactory completion of at least 1 (one) Supply Contract at least in total EUR 100,000 

contract value in the last 5 years for single bidder / lead partner of joint venture/consortium. 

The Applicants should have been involved in the completion of the above projects within 

the last 5 years in the role of principal or lead contractor, a partner in a joint venture or as a major 

sub-contractor. The projects listed above should have been implemented successfully. 

Personnel: 

The Applicants must have the following personnel as a minimum: 

• 1 technical staff, who has an experience of at least 5 years in similar works 

Plants and Equipment (for all firms in a joint venture / consortium): 

The Applicants must demonstrate the following: 

• Knowledge of the type and quantity of equipment required; and 

• Possession of all required equipment or the ability to obtain it otherwise. 

Eligible Tenderers may obtain the post-qualification documents in English and Turkish 

upon the submission of a written application to one of the addresses below 
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Employer: Consultant: 

Municipality of Van Consulaqua Hamburg GmbH 

Water und Sewerage Administraton Türkey Branch Office 

(VASKİ ) Dünya Ticaret Merkezi 

Hacı Bekir Cad. Perihanoğlu  EGS Business Park Blokları 

İş Merkz. B Blok Kat 5  Ofis Nr: 1 Bakırköy 

65100 Van / Türkiye 

 34149 İstanbul /TÜRKİYE 

Mehmet ÖZKÖSEOĞLU  Tel: +90 – 532 – 296 10 18 

Tel: +90-505 - 756 43 65  Metin DURMUŞ 

E-mail: ozkoseoglumehmet@hotmail.com E-mail: mdurmus@consulaqua.de 

The Tender Documents are available starting with 02/04/2013 for a non-refundable fee of 

250 TL per lot. Payment may be made in cash or to Municipality of Van Bank Account,TL 

Account, Vakıfbank, Van Main Branch, TR 93 0001 5001 58 0072 8742 4162. The documents 

may be requested to be sent by courier (for an additional charge) or collected by an authorised 

representative of the applicant at one of the above-mentioned addresses. 

Interested firms are required to submit one original and three copies in English and 

Turkish clearly marked (two copies to the Employer and one copy to KfW) of their bids in two 

separate envelopes consisting of their Bid for Qualification and Technical Proposal / Financial 

Proposal prepared and properly signed and in sealed envelopes before the date of the 13/05/2013, 

14:00 hours, at the office of Municipality of Van, Van / Turkey. In case of any discrepancies 

between original and copies of the submitted documents, the original English version shall 

prevail. 

The envelopes shall be clearly marked “Bid for Qualification and Technical Proposal / 

Financial Proposal – Immediate Measures for Water Supply and Wastewater Disposal in the City 

of Van – Lot 1” or “Bid for Qualification and Technical Proposal / Financial Proposal – 

Immediate Measures for Water Supply and Wastewater Disposal in the City of Van – Lot 2”. 

Late application will be rejected. 2786/2/1-1 

————— 
Services for supply and installation of materials and 

equipment for the WWTP Van 
Deadline: 13/05/2013 

Country: Turkey 

Ref.-N°: BMZ ID 2003 65 239 

Postqualification 

Ref.: International, open Tender for the Municipal infrastructure programme, Immediate 

Measures for Water Supply and Wastewater Disposal in the City of Van – Final Measures 

Tenderer: Municipality of Van 

Project Measures: Rehabilitation of Unit 1 of the Wastewater Treatment Plant in Van and 

supply of vehicles 

Requested Services: Supply and installation of materials and equipment (civil, mechanical 

and electrical engineering) for the wastewater treatment plant Van (lot 1) as well as supply of 

vehicles (tractor, pick-up, backhoe loader) (lot 2) 

The postqualification of experienced Companies is subject to the regulations contained in 

the „Guidelines for the Procurement of Supply and Work Contracts under Financial Cooperation 

with Developing Countries“ (see www.kfw-entwicklungsbank.de). The contract will be awarded 

to an independent company with proven experience in the wastewater-sector and the region and a 

minimum annual turnover of 500.000 EUR (lot 1) or 200.000 EUR (lot 2). For further 

information see annex. 2786/3/1-1 
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TARLA NİTELİKLİ TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Köyü, Ahmet 

Fakılı Mevkii 217 parsel üzerinde yer alan tarla nitelikli taşınmaz malın satışı ihalesi 12 Nisan 
2013 Cuma günü saat:11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Silifke Şube Başkanlığı’na (Mersin ili, Silifke ilçesi, Saray Mah. M.Çakmak 
Cad. Belediye Pasajı, Kat:1 NO:13) vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 
(Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK 
Mersin Şube Başkanlığı (Cami Şerif Mah.5248 Sok. THK Mersin İşhanı No:2 Mersin) veya THK 
Silifke Şube Başkanlığı (Mersin ili, Silifke ilçesi, Saray Mah., M.Çakmak Cad. Belediye Pasajı, 
Kat:1 No:13) adreslerinden temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-274-275 
THK Mersin Şube Başkanlığı (0 324) 233 16 63 
THK Silifke Şube Başkanlığı  (0 324) 714 18 33 
 2817/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İstanbul Karagöz Kukla Vakfı 
VAKFEDENLER:, Cengiz ÖZEK 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/12/2012 tarih ve E.2011/389 K.2012/330 
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: 
Beyoğlu 19.Noterliğince düzenlenen 11707 yevmiye kuruluş senedi. 
VAKFIN AMACI: Türk Gölge Tiyatrosu Karagözün ve Kukla Sanatının yaşatılması, 

gelişmesi, yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmaktır. 
VAKFIN MAL VARLIĞI : 70.000.-(Yetmişbin)TL nakit 
VAKFIN ORGANLARI : Yönetim Kurulu 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2781/1-1 

————— 
Sedat Yazıcı Riva Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

7/3/2013 tarihinde kesinleşen, 5/11/2012 tarih ve E:2012/339, K:2012/345 sayılı ilamına istinaden 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2780/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 17/1/2013 gün ve 100/196 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 14/3/2013 gün ve 700/1269 sayılı kararı ile onaylayan 84104/EK nolu 
parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 
 
İvedik Mahallesi; 
Ada Parsel 
42145 1 
42132 9 2784/1-1 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Üniversitemiz ilanının 

aşağıda belirtilen alanlarında düzeltme yapılmıştır. Duyurulur. 
 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Tıp Fakültesi 
Temel 

Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi 
Biyokimya 

Yrd. 
Doç. 

1 
Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi 
Biyokimya uzmanı olmak. Moleküler 
alanda çalışmaları olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Kimya 
Organik 
Kimya 

Doçent 1  

 2853/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı 

Kanunun 25. ve 26. Maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama 

Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan 

tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır. 

1 – Profesör ve Doçent Kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları 

sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerini ekleyecekleri 

özgeçmişleri, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama 

Bilgi formunu (Dekan/Müdür onaylı), yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2 – Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınan 

Denklik Belgesinin alınmış olması şarttır. 

 

Birim-Anabilim 

Dalı 

Profesör Doçent 

Aranan Nitelikler 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derece 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derece 

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAK. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

1 1   Bilgisayar Bilimleri alanında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. 

Elektrik 

Mühendisliği 

  1 1 Elektrik Makinaları alalında 

bilimsel çalışmaları olmak. 

Kontrol 

Mühendisliği 

1 1   Endüstriyel Otomasyon 

alanında bilimsel çalışmaları 

olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri 

  1 1 Yakın dönem Türk-Rus 

ilişkileri konusunda 

çalışmaları olmak. 

İNŞAAT FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği   1 1 Çelik Yapıların Tasarım ve 

Deprem Performansları 

konusunda bilimsel 

çalışmaları olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme 

Mühendisliği 

1 1   Muhasebe ve Finans 

alanlarında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

İşletme 

Mühendisliği 

  1 1  

KİMYA-METALURJİ FAK. 

Gıda Mühendisliği 1 1   Ambalajlama ve Gıda 

Güvenliği konularında 

bilimsel çalışmaları olmak. 
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Birim-Anabilim 

Dalı 

Profesör Doçent 

Aranan Nitelikler 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derece 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derece 

MADEN FAKÜLTESİ 

Jeoloji Mühendisliği 1 1    

Cevher Hazırlama 

Mühendisliği 

1 1    

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık 1 1   Anıt Koruma, Restorasyon 

Teknikleri ve Koruma Kuramı 

Konusunda çalışmaları olmak. 

Endüstri Ürünleri ve 

Tas. 

  1 1 Geç Osmanlı ve Erken 

Cumhuriyet Dönemi Tasarım 

Tarihi konusunda çalışmaları 

olmak. 

TOPLAM 7  5   

 2801/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.03.2013   Karar No: 6614 

• EVVELCE LEHİNE HAK TESİS  

  EDİLEN ŞİRKETLERİN ADI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 

  2) Chevron Kara Deniz B.V. 

• EVVELCE ALEYHİNE TAKYİT 

  KONULAN ŞİRKETLERİN ADI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 

  2) Chevron Kara Deniz B.V. 

• MERKEZ ADRESLERİ  : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cd. No:86 ANKARA 

   2) Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW, 

Amsterdam, HOLLANDA 

• TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cd. No:86 ANKARA 

  2) Turan Güneş Bulvarı Hollanda Caddesi 

No:3/3 Yıldız, ANKARA  

• TERKİN EDİLEN 

  PETROL HAKKININ MAHİYETİ : Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu Petrol 

Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları 

dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921 hak sıra 

no.lu petrol arama ruhsatının dosyasında 

koordinatları belirtilen kısmının % 50’si 

üzerinde evvelce 14.09.2010 tarih ve 6087 sayılı 

petrol hakkına müteallik kararla tesis ve tescil 

edilen aşağıda (a), (b), (c), (d), (e), (f) 

maddelerinde belirtilen hususların terkin 

edilmesi ve Petrol Siciline tescili. 

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 11.02.2013 
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KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. ve Chevron Kara Deniz B.V.’nin, Türkiye Petrolleri A.O.’nun II 

no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu 

AR/TPO/3921 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında 26.08.2010 tarihli “Müşterek İşletme 

Anlaşması” kapsamında, ruhsatın dosyasında koordinatları belirtilen kısmının %50’si üzerinde; 

a) Ruhsat alanının müracaat dosyasında krokisi ve koordinatları belirtilen kısmında 

TPAO’nun sahip bulunduğu %100 petrol hakkından %50 gayri ifraz ve tecezzi şayi hakkın 

Chevron Kara Deniz B.V.’ye devri, 

b) Anlaşmada tarifi yapılan ve halihazırda sondajı gerçekleştirilen arama kuyusu ile 

takibinde sondajı gerçekleştirilecek 2 arama kuyusunun tüm masraflarının Chevron Kara Deniz 

B.V. tarafından karşılanması, 

c) Anlaşmanın hükümlerine uygun TPAO tarafından yapılan 2b ve 3B sismik etüdlerin 

masraflarının Chevron Kara Deniz B.V. tarafından TPAO’ya geri ödenmesi ve başarı durumunda 

ek 3B sismik etüdler yapılması, 

d) Anlaşmanın 10. maddesine uygun olarak, arama fazında açılacak ilk 2 kuyuda 

TPAO’nın, sonrasında ise Chevron Kara Deniz B.V.’nin “operatör” olarak atanması, 

e) Geliştirme ve üretim masraflarının Müşterek İşletme Anlaşması hükümleri uyarınca 

karşılanması, 

f) Elde edilecek petrol ve doğal gazın Anlaşmada belirtilen biçim ve nispetlerde taraflarca 

paylaşılması, 

hususlarının Genel Müdürlüğümüzün 14.09.2010 tarih ve 6087 sayılı kararıyla 

16.09.2010 tarihinde her iki şirket için birer hak ve takyit olarak tesis ve Petrol Siciline tescil 

edilen hakların bu kez terkin edilmesi için Petrol Kanunu’nun 34/2 (c,d), 35, ve 36 ncı 

maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.03.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;  

Türkiye Petrolleri A.O.’nun II no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk 

Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatında 

dosyasında koordinatları belirtilen kısmının % 50’si üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 

14.09.2010 tarih ve 6087 sayılı Petrol Hakkına Müteallik Kararıyla 16.09.2010 tarihinde Türkiye 

Petrolleri A.O. ve Chevron Kara Deniz B.V. için birer hak ve takyit olarak tesis edilen hakların, 

Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, terkin edilmesine ve Petrol Siciline tescil 

edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 2777/1-1 

————— 
Melrose Resources Turkey Ltd., Southwind Energy LLC. ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. 

Müt. ve Tic. A.Ş.’nin XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları 

AR/MEL-GYP-SEC/4207, 4208, 4215, 4216, 4218 hak sıra numaralı 5 adet petrol arama 

ruhsatnamesi 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/4 ncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı tarafından 21.03.2013 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatnameler bu 

tarihte sona ermiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49 ncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere 

tahmil eylediği mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz 

kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketlerin 

teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli 

mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.  

 2778/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik
— Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Koordinasyon Ofisleri

Yönetmeliği
— Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar,

Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliği

— Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 5261

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 5263

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


