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YÖNETMELİKLER

Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, or-
ganlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nunu’nun 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) AB: Avrupa Birliğini,
b) Merkez (Gedik Üniversitesi AB Merkezi): Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
e) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Gedik Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Gedik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; AB ve Avrupa konularında ulusal ve uluslararası ni-

telikte, ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, sportif ve teknolojik alanlarda bilimsel araştırma,
uygulama, eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları, müsabakalar ve diğer etkinlikler ara-
cılığı ile uluslararası işbirliğinin ve AB ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesine ve Türkiye'nin AB’ye
siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, sosyo-kültürel ve sportif yönden uyum ve bütünleşme ça-
lışmalarına katkıda bulunmak; talep durumunda ilgili resmi ve özel kuruluşlara yardımcı olmak
ve onlarla işbirliği içinde çalışmak ve etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Avrupa’daki bütünleşme çabaları ve Merkezin amaçları arasına giren diğer konularda

araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişi-
lerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek,
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b) Merkezin amaçları arasına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde
danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sem-
pozyumlar düzenlemek; sergi, müsabaka ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,

c) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım, gösteri, festival, müsabaka gibi etkinlikler yapmak
veya bu etkinliklere katkıda bulunmak,

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yap-
mak,

d) Amaçları doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak
projeler geliştirmek, gerçekleştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt
dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak,

e) Merkezin amaçları arasına giren konularda faaliyet gösteren Üniversite birimlerinin
AB destekleme programlarına katılımını sağlayan çalışmalar yapmak,

f) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanlara uzmanlık kazandırmak amacıyla eği-
tim ve sertifikalı veya sertifikasız öğretim programları düzenlemek,

g) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla
işbirliği yaparak rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

ğ) 2547 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat ile Gedik Üniversitesi
yönetmelikleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli veya ücretsiz da-
nışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

h) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak,

ı) Üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Merkezin faaliyet konularında
araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek,

i) Amaçlarına uygun tüm çalışmalarında gerekli olduğu hallerde diğer kurumlar ve araş-
tırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

j) Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından

üç yıllık süreyle Mütevelli Heyetin görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi
biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyele-
rinden birisinin üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerir. Müdür
yardımcısı aynı usulle görevden alınabilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman
yardımcısı kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi
bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu top-

lantıların gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
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c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev
dağılımını belirlemek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.

ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, merkez

müdür yardımcısı ve Merkez Müdürünün teklifi üzerine Üniversitede görevli öğretim eleman-
ları arasından Rektörce üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye ile beraber toplam beş üyeden
oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Merkez Yönetim
Kurulunun görev süresi üç yıldır. Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi
dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Üniversitede
görevli öğretim elemanları arasından tekrar Rektörce görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine
görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(2) Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Merkez
Müdürünün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,
ç) Uygulama ve Araştırma projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalış-

ma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek; görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite
birimlerini belirlemek,

d) Merkez Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak,
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje

ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.
Merkez Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Üniversite içinden ve dışından Merkezin

faaliyet alanlarında çalışan, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurula-
bilecek en fazla on öğretim elemanını ve kişiyi Merkez Danışma Kurulunda görevlendirebilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler
yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere, Merkez Müdürünün da-
veti üzerine çoğunluk aranmadan toplanır.

(4) Müdür, Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Danışma Kuru-
lunun tavsiyeleri Müdür aracılığıyla Merkezin diğer organlarına iletilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir,

Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleşti-
rilmesine yönelik fikirler oluşturur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yar-
dımcı olur. Faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev
alacak üyeler önerebilir. Danışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğun-
luğu ile alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları
MADDE 14 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yü-

rütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına
sunulur.

Personel
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Mü-

dürünün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektörce görevlendi-
rilecek personel tarafından karşılanır.

Bütçe
MADDE 16 – (1) Merkez, bütçeden gerekçeli olarak kaynak talep edebilir. Merkezin

faaliyetleri sonucunda oluşan birim payını kullanma yetkisi, o Merkeze aittir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2010 tarihli ve 27763 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarına, kiralama ve yapım iş ve işlemlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin ihtiyacı olan her

türlü mal ve hizmet alımına, kiralama ve yapım iş ve işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

maddeler eklenmiştir.
“Kampüs ve yurt inşaatları
MADDE 13/A – (1) Üniversite kampüs ve yurt inşaatlarıyla ilgili satın alma ve ihale

komisyonu, muayene ve kabul komisyonu kurulması dahil, iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin
5 inci ve 7 nci maddelerindeki esaslara bağlı olarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek
kurallara ve verilecek yetki kararlarına göre yürütülür.
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Kira sözleşmeleri
MADDE 13/B – (1) Üniversitenin mülkiyetinde olan veya intifa hakkı sahibi olduğu

ya da kiracı sıfatıyla kullanılmasına ihtiyaç duyduğu taşınmazlarla ilgili kira sözleşmelerini
yapma, feshetme, bu konularda uygun gördüğü kişileri tevkil etme, çıkacak sorunların çözü-
münde Üniversiteyi temsil etme veya ettirme hususlarında Başkan yetkilidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâ-
tip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği-
nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (Hastane): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygula-

ma ve Araştırma Merkezini (İKÇÜBAM),
c) Müdür (Hastane Başhekimi): Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı (Hastane Başhekim Yardımcısı): Merkezin Müdür yardımcılarını,
d) Proje ve eğitim grupları: Merkezin proje ve eğitim gruplarını,
e) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Üniversite öğretim elemanları arasından veya öğretim elemanı olmayıp Üniversite

kadrosunda olan ya da Üniversitede görevlendirme ile çalışan tıp doktorları arasından en az
iki kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yerine yardımcılarından biri vekalet eder.
Vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/11/2010 27763

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2013 28522
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Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2010 tarihli ve 27670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci

ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde ilgili dönem ve daha önceki dönemler

için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalama-

sına göre dönem sonu itibariyle ilgili dönem ile birlikte daha önceki dönemlerden başarısız

dersi ve ilgili dönemden muaf dersi olmamak koşuluyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona

giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecek-

leri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.”

“(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde ilgili dönem ve daha önceki dönemler

için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalama-

sına göre dönem sonu itibariyle ilgili dönem ile birlikte daha önceki dönemlerden başarısız

dersi ve ilgili dönemden muaf dersi olmamak koşuluyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona

giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının ya-

rısını öder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten (FD), (FF) veya (K) harf notu alan öğrenciler için alttan kalan dersle-

rinde devam zorunluluğu ve ön koşul şartı bulunmuyorsa, ders çakışması durumunda başarısız

ders yerine öğrencinin talebi dikkate alınarak Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu kararı ile sınıfındaki bir başka derse kayıt yapılabilir. (D) harf notu alan veya

derse normal yarıyılında kayıt yaptıramayan öğrenciler, ilgili dersi açıldığı ilk yarıyılda almak

zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2010 27670
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/7/2011 27997
2- 11/10/2011 28081
3- 25/11/2011 28123
4- 21/3/2012 28240
5- 20/7/2012 28359
6- 11/2/2013 28556
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enerji Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,
d) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkez, enerji konusunda ulusal, bölgesel ve küresel alanda mevcut

gelişmeleri yakından takip ederek ve muhtemel gelişmeleri de dikkate alarak ulusal enerji po-
litikası geliştirmeyi, mevcut enerji kaynaklarını değerlendirmeye yönelik araştırmalar yürüt-
meyi, yenilenebilir ve yeni enerji kaynakları ile ilgili uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmayı,
proje ve eğitim faaliyetlerinde bulunmayı ve bu faaliyetler sonucu oluşan bilgi birikiminin yay-
gınlaştırılması ve paylaştırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemeyi amaç-
lamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:
a) Uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar

hazırlamak,
b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla

işbirliğinde bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek, amaçlar doğ-
rultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri et-
kinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
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c) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına
ilişkin konularda, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

ç) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi ile işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,
konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenle-
mek,

d) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya teşvik etmek ve araştır-
malarına destek olmak,

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak, yerli ya da yabancı kurum ve kuruluşlarca açılan ihalelere Rektörlük adına teklifler
hazırlamak, protokol ve sözleşmeler yapmak ve ihale konusu çalışmaları Rektörlük adına yü-
rütmek,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri
yayım araçları vasıtasıyla yaymak,

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak,

ğ) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak,
h) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları oluşturmak,
ı) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak,
i) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri arasından iki

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün
önerisi ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Merkezin faaliyetlerinin hacmine paralel olarak,
yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı du-
rumlarda, müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir. Hangi
nedenle olursa olsun, Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer. Yerine yeni bir görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya

çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
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e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunca kabul
edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş öğretim elemanından oluşur. Mü-

dür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, her fakülte, yüksekokul, enstitü ve Rektörlüğe bağlı
ilgili bölümler tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-
lendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üye-
lerin yerine Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün teklifi
üzerine ve onun belirlediği gündemle ayda en az bir kez olmak üzere toplanır. Müdür toplantı
öncesi veya sırasında üyelerden gelen önerileri gündeme ekler. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) 5 inci maddede öngörülen amaç çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen konulara iliş-

kin kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel kadrolarını, çalışma birimleri

ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak ve gerekli göreceği yeni görevlendirmeler için Rek-
törlüğe öneride bulunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, konularında uzman akademik personel ile Merkezin

faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvuru-
labilecek kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma
Kurulu üyeleri aralarından birini başkan seçer. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-
dır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine,
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün
teklifi üzerine yılda en az iki kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faali-
yetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Merkezin Yönetim organlarına sunar.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayı ile gerektiği kadar çalışma birimleri, çalış-
ma ve proje grupları oluşturulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL ÜRÜNLER

TASARIM ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

bünyesinde kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal Ürünler Tasarım Araş-
tırma, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TOBB ETÜ-METAM) amaçlarına, çalışma alan-
larına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal

Ürünler Tasarım Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TOBB ETÜ-METAM): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal

Ürünler Tasarım Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
e) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Tıbbi ürün, cihaz ve donanım üretim ve imalat sektörlerine endüstriyel tasarım alan-

larında, araştırma ve geliştirme hizmeti sunmak,
b) Tıbbi ürün, cihaz ve donanım endüstriyel tasarımı ve süreçleri konusunda araştır-

malar yapmak, endüstriye uygulanabilirliğini sağlamak ve sektöre özel bilginin çoğalmasına
katkıda bulunmak,

c) Tıbbi ürün, cihaz ve donanım endüstriyel tasarım süreçleri ve bu süreçlerin verimli-
liğinin ve etkinliğinin artırılması konularında danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Tıbbi ürün, cihaz ve donanım endüstriyel tasarımında uzman insan kaynağı yetişti-
rilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Belirtilen amaçlar kapsamında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
b) Medikal ürün tasarımı konusunda uzman tasarımcılar yetiştirmek ve bu amaç doğ-

rultusunda etkinliklerde bulunmak,
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c) Medikal ürün tasarımı konusunda ilgili özel kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşla-
rına ve üniversitelere bilgi sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çer-
çevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetle-
rini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak
veya bu tür projelere katkıda bulunmak,

e) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak,

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vası-
tasıyla duyurmak,

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak,

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,
h) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak,
ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,
i) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı

uzmanlardan yararlanmak,
j) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından, tercihen

Üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri veya üniversitelerin Endüstri
Ürünleri Tasarımı bölümlerinden en az lisans mezunu ve konuyla ilgili alanlarda bilgi ve de-
neyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere
Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür
yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple
Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.
Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya

çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
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e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul
edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sun-
mak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağla-
mak ve izlemek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, çalışma
birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-
nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin ilgili bölümlerindeki öğretim ele-

manları ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda dene-
yimli kişiler arasından, Müdürün ve Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından gö-
revlendirilen dört üye ve Müdür olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görev-
lendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yö-
netim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a)  6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve Rektörlüğe sunmak üzere son şeklini vermek,
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merke-

zin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve bilgisine başvurulabilecek
kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen en az beş
üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir. Danışma
Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde Mer-
kezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre sunmaktır.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan
çalışma birimlerinde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Mü-
tevelli Heyet tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi
tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen onbeş gün içinde Dekan veya Müdür
tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki
dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu
tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretle-
rinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık
sorunu nedeniyle alınmış olan sağlık raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün  onayı
ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal
ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan
öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara,
ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.”

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

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi
tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen onbeş gün içinde Yüksekokul Mü-
dürlüğü tarafından  tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler dışında
en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yö-
netim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere,
mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır.
Sağlık nedeni ile Trakya Üniversitesi veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık ra-
porları Yönetim Kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya
uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşma-
larda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zo-
runda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu
tarafından belirlenen tarihlerde girerler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Nisan 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28619 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 
muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 
satışa arz edilmiştir. 

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 3.000.000 Kg. (±% 10 toleranslı) Muhtelif 
N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, 

Seymen Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 4.500.000 Kg. (±% 10 toleranslı) Muhtelif 
N1, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, 

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 11.000.000 Kg. (±% 20 toleranslı) Muhtelif 
Cins Demir Çelik ve Araç Hurdaları, 

Kırıkkale Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 10.000.000 Kg. (±% 20 toleranslı) 
Muhtelif Cins Araç Hurdaları, 

Seymen Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 400.000 Kg. (±% 30 toleranslı) Demir 
Çelikli Ahşap Hurdası (Muhtelif), 

Seymen Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 2.500.000 Kg. (±% 30 toleranslı) Muhtelif 
Cins Demir Çelik Araç Hurdaları, 

 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 
29 NİSAN 2013  14.00 MERKEZ/ANKARA 
 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 
Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHDE SAAT 14:00'E KADAR 
ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 
ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 
SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 3086/1-1 
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POLİPROPİLEN MONOFLAMENT FİLTRE TORBASI İLE POLİPROPİLEN 

MONOFLAMENT FİLTRE BEZİ VE MULTİFLAMENT DESTEK BEZİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

GP ve Çamur Koyulaştırma Filtreleri İçin Polipropilen Monoflament Filtre Torbası, Pres 

Filtreler İçin Polipropilen Monoflament Filtre Bezi ve Multiflament Destek Bezi Alımı İşi Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

1 - İdarenin    

a) Adı, adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 : Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312-458 55 00 Faks: 0312-458 58 00-458 58 01 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. GP Filtre Torbası (Monoflament) 200 Adet 

  1. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre Torbası 

(Monoflament) 1.200 Adet 

  Plaka Bezleri ve Destek Bezleri 2.760 Adet 

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

ANKARA  

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin tamamı, 15.08.2013 tarihine kadar teslim 

edilmiş olacaktır. 

3 - İhalenin  

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

Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 29.04.2013 Pazartesi günü saat 14.00 

4 - İhale, şartnamelerinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhaleye ait dokümanlar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile ABİSA İş 

Merkezi Mebusan Yokuşu Caddesi Kat: 6 No: 16 Fındıklı-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki 

İstanbul İrtibat Bürosu Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV. Dahil) TL/Tk.75,00 (Yetmişbeş 

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

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 29.04.2013 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3040/1-1 
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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı, Basınç/Akım, Mutlak Basınç/Akım ve Fark Basınç/Akım 

Çeviricileri; Mikrodalga Yoğunluk Ölçer; Manyetik, Kütlesel Coriolis Debimetre ve Çeviricisi, 

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/45416 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. / Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş yolu 18 Km. (06790) Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Tel:0 312 244 90 55/2855 Faks:0 312 244 82 86 

2 - İhale konusu malın : I.GRUP 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

Basınç/Akım Çeviricisi 36 Adet 

Mutlak Basınç/Akım Çeviricisi 18 Adet 

Basınç/Akım Çeviricisi(DN 50 Flanşlı)  50 Adet 

Fark Basınç/Akım Çeviricisi  46 Adet 

II.GRUP  

Basınç/Akım Çev.(DN 100,Flanşlı Yıkamalı Tip)  18 Adet 

III.GRUP  

Manyetik, Kütlesel Coriolis Debimetre ve 

Çeviricisi  

21 Adet 

IV.GRUP  

Mikrodalga Yoğunluk Ölçer  30 Adet 

 

b) Teslim yeri : Fabrikamız Ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihale konusu 

malzemelerin teslimi en geç 15.08.2013 günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih ve saati : 25/04/2013 Perşembe günü Saat: 14.30 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.” Kısmi 

teklif verilebilir.” 

5 - İhale dökümanı Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA adresinde 

görülebilir ve 177,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Fabrikamız IBAN (T.C.Ziraat Bankası A.Ş.Etimesgut 

Şubesi TR04 0001 0008 7737 7119 5863 39)’dur. 

6 - Teklifler, 25/04/2013 Perşembe saat 14.30’a kadar ilgili Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası Etimesgut/ANKARA Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif esasına göre hazırlayacaklardır. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

10 - Fabrikamız bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

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

yapılacaktır. 3066/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI DEĞİRMEN YALITIM PLAKASI İMALATI İŞİ YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Değirmen Yalıtım Plakası İmalatı İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın 

alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Değirmen Yalıtım Plakası İmalatı İşi. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) 

takvim gününde teslim edilecektir. 

d) Dos.No : 58 SEAS 13/45 2013/45014 

3 - İhalenin 

a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 03.05.2013 Cuma günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve ¨ 50,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç ¨ 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
5 - Teklifler 03.05.2013 Cuma saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada 

meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - Firmalar teklif ettikleri ürünün TSE, TÜV veya akredite olmuş kuruluşlardan aldıkları 

sertifikaları teklif eklerine ekleyeceklerdir. Bu belgeleri olmayan ve numune vermeyen firmalar 

kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 3045/1-1 
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KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 4 ADET DEĞİŞKEN DEVİRLİ YAĞSIZ 

HAVA KOMPRESÖRÜ VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/43206 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 2942286 – 312 2942036 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : 4 Adet Değişken Devirli Yağsız Hava Kompresörü 

ve Donanımları - 1 set (şartnamede belirtilen işlerin 

tümü 1 settir) 

3 - İhalenin / Yeterlik  

    Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 08.05.2013 – Saat 10:00 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler : 

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3), 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

a) 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. 

b) 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, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. 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 beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya şekli ve içeriği şartname ekinde yer 

alan banka teminat mektubunu (Ek-6), 

4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4), 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge (Ek-5), 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
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4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren 

bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak 

üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye 

doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini 

gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, her türlü değişken devirli kompresör temin, 

montajı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.1.12. Teklifle beraber verilmesi zorunlu belgeler aşağıda listelenmiştir: 

a) Kompresöre ait basınçlı havanın sıfır (0) yağ içerdiğini belgeleyen TUV, Lloyds gibi 

akredite kuruluşların sertifikası. 

b) Kompresörlere ait ISO 1217 3 Basım Ek C sertifikası. 

c) Kompresörlere ait ISO 9001 ve 14001 sertifikaları. 

d) Teklif edilen kompresör üreticisi firmanın Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı, geçerli 

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi. 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve 

tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer 

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1803 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98 

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr 

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL) 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

6 - Teklifler 08.05.2013 Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

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

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi 

kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye 

ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için 

Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hak ediş ve/veya ilgili 

faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir. 

9 - Bu iş için avans teminat mektubu verilmesi kaydıyla sözleşme tutarının yüzde yirmi 

beşi (%25) kadar avans verilecektir. 3084/1-1 
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BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ (DE-ICİNG) SIVI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Buz Önleyici/Buz Çözücü (De-Icing) Sıvı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Dosya Numarası : 2013/14 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:66 06330 Etiler 

YENİMAHALLE/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2340, 204 2341, 204 2348, 204 2626,  

204 2878 Fax No:+ 90 (312) 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 Ton Buz Önleyici/Buz Çözücü (De-Icing) Sıvı 

Temini 

b) Teslim yerleri : Söz konusu malzeme İstanbul Atatürk Havalimanı 

Başmüdürlüğü depolarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

120 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 23/05/2013 saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) 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) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2 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) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1. İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul 

işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu 

iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen malzeme miktarında 

(Teslimat süresi içerisinde 1000 Ton) üretim kapasite raporunu sunacaktır. 

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler 

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. 

deki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığının oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 

Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. İstekli teklif edilen buz çözücü sıvıya ait Teknik Şartnamenin 2.6. ve 2.7. 

maddesinde istenilen uygunluk raporlarını verecektir. 

4.2.4. İstekli, De-Icing sıvının donma noktası ve sıvının görünümüne ilişkin teknik 

şartnamenin 3.1 maddesinde belirtilen özelliklere ilişkin laboratuar sonuçlarını verecektir. 

4.2.5. İstekli, De-Icing sıvı içindeki aktif madde miktarına ilişkin teknik şartname 3.2 

maddesinde belirtilen laboratuar sonuçlarını verecektir. 

4.2.6. İstekli; Teknik Şartnamenin 3.3. maddesinde belirtildiği şekliyle Sıvı üretim 

tesisinin ismi, adresi ve sıvının Federal Havacılık Kurumu (FAA) onaylı AMS 1435 şartnamesi 

hükümlerine uygunluğunu belirten, bağımsız bir onay laboratuarından alınmış olan ürün 

sertifikasını verecektir. 

4.2.7. İstekliler; Teknik Şartnamenin 3.4. maddesinde belirtildiği şekliyle Şayet sıvı 

herhangi bir lisans altında veya taşeron bir firma tarafından üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya 
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sunulan bir ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, tarafsız makamlar tarafından onaylanmış ve AMS 

1435 Şartnamesine ait sertifikasyon belgeleri üretici firma adına alınmış olacak ve istekli 

tarafından teklifle birlikte İdareye teslim edilecektir. 

4.2.8. İstekliler Teknik Şartnamenin 3.5. maddesinde belirtildiği şekliyle De-icing sıvının 

buz çözme kabiliyetini gösteren bağımsız bir laboratuar tarafından yapılan SHRP H-205.2, SHRP 

H-205.4, SHRP H-205.6 test sonuçlarını verecektir. 

4.2.9. Doğal çevre koruması kapsamında, İstekli, teknik şartname 3.6 maddesinde 

belirtilen sıvı için tam bir akut sıvı zehirlilik test raporunu (acute aquatic toxicity test report) 

verecektir. 

4.2.10. İstekli sıvı ile ilgili olarak, Teknik Şartnamenin 3.7. maddesinde belirtildiği 

şekliyle EPA metotlarına uygun olarak yapılan ve bağımsız bir kurum tarafından tanzim edilen, 

bakterilerin su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen 

biyokimyasal oksijen gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten 

raporu verecektir. 

4.2.11. İstekli, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından hazırlanmış olan, teknik 

şartnamenin 3.8. maddesinde belirtilen test raporunu verecektir. 

4.2.12. İstekli, sıvının raf ömrünü Teknik Şartnamenin 3.9. maddesinde belirtilen şekliyle 

teklifle birlikte İdareye teslim edecektir. 

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme kabul edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin sunuluş şekli” 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

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

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin 

yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 100,-

TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış 

isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe 

ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair 

belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 23.05.2013 saat 10:00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü’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 iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 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 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 3146/1-1 
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2 KALEM DIŞ ZARF SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 100.000.000 adet Çaykur Süzen Poşet Çay Dış Zarfı ile 

10.000.000 adet Çaykur Siyah Süzen Poşet Çay Dış Zarfı (Export) %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 

satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.04.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize 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 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3016/1-1 

—— • —— 

KAYNAK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

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

Kaynak İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/44901 

1 - İdarenin 

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

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) – Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aşağıda belirtilen muhtelif ebat ve miktarlarda demontaj, 

montaj, kaynak, argon kaynağı ve dış yüzey kaplama 

işleri. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri 

tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 30/04/2013 Salı günü Saat: 14.00 
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4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. 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. 

 

İş Kaleminin 

Adı ve Kısa Açıklaması Birimi  Miktarı 

Kireç Söndürme Tromeli Dış Yüzey Kaplanması 

(Kalınlığı 6 mm, Siyah Sac) 
m2 60 

101,6 mm Çapındaki Boruların Demontajı Adet 502 

101,6 mm Çapındaki Boruların Montajı Adet 502 

101,6 mm Çapındaki Boruların Argon Kaynağı Adet 1.103 

57 mm Çapındaki Boruların Demontajı Adet 314 

57 mm Çapındaki Boruların Montajı Adet 314 

57 mm Çapındaki Boruların Argon Kaynağı Adet 942 

32 mm Çapındaki Boruların Demontajı Adet 40 

32 mm Çapındaki Boruların Montajı Adet 40 

32 mm Çapındaki Boruların Argon Kaynağı Adet 120 

150 mm Çapındaki Boruların Demontajı Metre 310 

150 mm Çapındaki Boruların Montajı Metre 310 

150 mm Çapındaki Boruların Kaynağı Metre 310 

100 mm Çapındaki Boruların Demontajı Metre 36 

100 mm Çapındaki Boruların Montajı Metre 36 

100 mm Çapındaki Boruların Kaynağı Metre 36 

 3167/1-1 

—— • —— 
KESİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A - a) Dosya No : 2013/23 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Kesici Yedekleri Alımı İşi 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
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d) Teslim tarihi : 180 (yüzseksen) takvim günü. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 30/04/2013    Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 30/04/2013 saat 14.00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 3087/1-1 

—— • —— 

LİMANIMIZDA HİZMET VEREN 4 ADET, 10 TON KALDIRMA KAPASİTELİ VE 1 ADET, 

25 TON KALDIRMA KAPASİTELİ COLES MARKA VİNÇLERE KANTARMETRE 

SİSTEMİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : ( 0 216) 348 80 20/4707- ( 0 216) 345 17 05 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : Teknik Şartname doğrultusunda; 4 Adet 10 Tonluk 

ve 1 Adet 25 Tonluk Coles Vinç 

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

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

belirtilmiştir. 

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

Komisyonu Başkanlığına, ihale tarihi olan 30/04/2013 Salı günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dökümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2952/1-1 
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6 FİLTRELİ VE DOKUNMATİK EKRANLI REAL TİME PCR SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:          

6 Filtreli ve Dokunmatik Ekranlı Real Time PCR alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/47795 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Filtreli ve Dokunmatik Ekranlı Real Time PCR     

1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 26.04.2013 Cuma günü sat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) 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 belge,  

4.1.2. 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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler 

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

 Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, 26.04.2013 Cuma günü sat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3175/1-1 

————— 

18 KALEM BİLGİSAYAR, MAKİNE TEÇHİZAT VE SARF MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

18 kalem Bilgisayar, Makine Teçhizat ve Sarf malzeme Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/47799 

1 - İdarenin  

a) adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 kalem Bilgisayar, Makine Teçhizat ve Sarf 

Malzeme Alımı 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 26.04.2013 Cuma günü saat 15.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) 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 belge,  

4.1.2. 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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 26.04.2013 Cuma günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 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 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3176/1-1 

————— 

4 KALEM BİLGİSAYAR VE 3 KALEM MAKİNE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR 

4 kalem Bilgisayar ve 3 kalem Makine Teçhizat Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/47797 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Bilgisayar ve 3 kalem Makine Teçhizat 

Alımı  

  1 Taşınabilir Bilgisayar (Tip I) 97 adet 

  2 Taşınabilir Bilgisayar (Tip II) 1 adet 

  3 Server 6 adet 

  4 Masaüstü Bilgisayar 2 adet 

  5 Fotoğraf Makinası 8 adet 

  6 Makro Lens 8 adet 

  7 Makro Ring Flaş 8 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  
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c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 26.04.2013 Cuma günü saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) 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 belge,  

4.1.2. 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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
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4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 26.04.2013 Cuma günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 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 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3177/1-1 

————— 

KEMİK DANSİTOMETRESİ SATIN ALINACAKTIR 

Kemik Dansitometresi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/47791 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 
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b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemik Dansitometresi 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 26.04.2013 Cuma günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) 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 belge,  

4.1.2. 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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

 Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL karşılığı (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 26.04.2013 Cuma günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3178/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

KOSGEB Başkanlığından: 

KOSGEB Başkanlığınca, geleneksel olarak her yıl verilen “KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri” için 2013 yılı başvuruları 15 Nisan 2013 tarihi itibari ile alınacaktır. Ayrıntılı bilgi 

Başkanlığımız http://www.kosgeb.gov.tr web sayfasında mevcuttur. İlan olunur. 

KOSGEB 

KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ 

2013 

Başvuruda bulunacak işletmelerde aranacak özellikler 

Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ 

Beyannamesi onaylı olması esastır. 

Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır. 

a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, 

en az 5 mali bilanço yılı önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, 

verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, 

marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak. 

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri 

1) Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile 

mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli 

fikri ile başarı elde etmiş olmak. 

2) Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki performansı 

dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği 

kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve 

işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-

güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak. 

3) Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde her yıl cirosunun en az %50’sini 

ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak. 

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, 

istihdam ve ciro bakımından artan bir performans sağlamış, girişimciler için rol model oluşturmuş 

ve işletmesini son 3 (üç) yıl içinde kuran girişimcilerden; 

1) Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş 

genç girişimci olmak, 

2) Yılın Kadın Girişimci Ödülü: Kadın girişimci olmak, 

3) Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Yıllık ciro değerinin %25’ten fazlası ihracat 

gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak, 

4) Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: İnovatif bir iş fikri ile işini kurmuş olmak. 

Başvuru 

Başvurular, KOSGEB web sayfası üzerinden online olarak yapılır. Yapılan başvurunun 

imzalı ve kaşeli çıktısı ekli belgeler ile Hizmet Merkezlerine teslim edilir. Başvuruların son tarihi 

31 Mayıs 2013’tür. Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılacaktır. 

Ödül 

Değerlendirme komisyonları marifeti ile değerlendirilerek, Ödül Jürisi tarafından 

yapılacak çalışma ile belirlenen işletmeler ödüllendirilir ve bu işletmelere "KOSGEB Yılın 

Başarılı İşletmesi Logosu"nu bir yıl boyunca kullanma hakkı sağlanır. 3068/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enerji Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal Ürünler Tasarım Araştırma,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




