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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM HUKUKU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hu-

kuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uy-

gulama 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) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,
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c) Mütevelli Heyet: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölümleriyle ve anabilim dalla-

rıyla ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında
bilişim hukukuyla ilgili alanlarda araştırma yapmak, bu konularda kamuoyunu aydınlatmak,
ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, raporlar hazırlamak ve eğitime yönelik faaliyet-
lerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ula-

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Bilişim Hukuku ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunlara duyarlılığı arttırmak,

bu konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
b) Bilişim Hukuku alanında disiplinler arası çalışmalar yapmak, yapılan ilmi çalışmaları

teşvik etmek ve desteklemek, lisansüstü ve doktora öğrencilerini bu alanlarda araştırma yap-
maya özendirmek ve teşvik etmek.

c) Yurt içinde ve yurt dışında bilişim hukuku alanında yapılan çalışmaları izlemek ve
duyurmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında bilişim hukuku alanında çalışmalar yapan kurum ve ku-
ruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, eğitim programları, seminer, panel,
konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek.

d) Bilişim hukuku alanındaki gelişme ve yayınların izlenmesi amacıyla bir kitaplık
oluşturmak ve Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

e) Merkezin amaçlarını yerine getirmeye yönelik Yönetim Kurulunca belirlenen diğer
faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim eleman-

ları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre
ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında ol-
madığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden
alınabilir.
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Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
e) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde, rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla ça-
lışma birimleri açmak.

g) Açılmış olan birimlere Rektörün onayıyla yönetici görevlendirmek.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için gö-

revlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.
(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim sorumluları
davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
c) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel, me-
kân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
yürütür.

10 Haziran 2013 – Sayı : 28673                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİOHUKUK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uy-

gulama 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) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
e)Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölümleriyle ve anabilim dalla-

rıyla ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında
Biohukuk ile ilgili alanlarda araştırma yapmak, bu konularda kamuoyunu aydınlatmak, ulusal
ve uluslararası toplantılar düzenlemek, raporlar hazırlamak ve eğitime yönelik faaliyetlerde
bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ula-

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Bilimdeki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin insan yaşamına uygulanmasıyla ortaya

çıkacak hukuki sorunları doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki etkileşimi dikkate alarak
belirlemek.

b) Embriyo, tüp bebek-tüp çocuk, insan kopyalama, cinsiyet değiştirme, kök hücreler
üzerindeki bilimsel çalışmalar, deneyler ve uygulamaların hukuki boyutlarını araştırmak, ulus-
lararası hukuk ve diğer ulusal hukuk sistemlerinde bu alanla ilgili hukuki düzenlemeler üzerine
karşılaştırmalı incelemeler yapmak.
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c) Genlerin işlevini ve genom projesi ile ilgili gelişmeleri izlemek, genetik müdahaleler
ve gen aktarımı çalışmalarının hukuki boyutunu incelemek.

ç) İnsanlık, insan onuru ve insan hakları kavramlarını biohukuk bakış açısıyla sorgula-
mak.

d) Biohukuk alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yargı organlarının kararlarını sürekli
izlemek ve tüm ilgili bilim çevreleri ile kurum ve kuruluşları hukuktaki son gelişmeler hakkında
bilgilendirmek.

e) Biohukuk alanında sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek, ulusal ve ulus-
lararası projeler yapmak, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek.

f) Biohukuk alanındaki gelişme ve yayınların izlenmesi amacıyla bir kitaplık oluştur-
mak ve Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

g) Biohukuk alanında disiplinler arası çalışmalar yapmak, yapılan ilmi çalışmaları teşvik
etmek ve desteklemek, lisansüstü ve doktora öğrencilerini bu alanlarda araştırma yapmaya
özendirmek ve teşvik etmek.

ğ) Merkezin amaçlarını yerine getirmeye yönelik Yönetim Kurulunca belirlenen diğer
faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim eleman-

ları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre
ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında ol-
madığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden
alınabilir.

Müdürün görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
e) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla çalışma
birimleri açmak.

g) Açılmış olan birimlere Rektörün onayıyla yönetici görevlendirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için gö-

revlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.
(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim sorumluları
davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
c) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel, me-

kân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MİLLETLERARASI HUKUK VE

DIŞ POLİTİKA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası

Hukuk ve Dış Politika Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk

ve Dış Politika 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.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölümleri ve anabilim dallarıyla

ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında
milletlerarası hukuk ve dış politika ile ilgili alanlarda araştırma yapmak, bu konularda kamuo-
yunu aydınlatmak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, raporlar hazırlamak ve eğitime
yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ula-

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Milletlerarası hukuk ve dış politika ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunlara

duyarlılığı arttırmak, bu konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, projeler hazırlamak
ve yürürlüğe koymak.

b) Milletlerarası hukuk ve dış politika alanında disiplinler arası çalışmalar yapmak, ya-
pılan ilmi çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, lisansüstü ve doktora öğrencilerini bu alan-
larda araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek.

c) Yurt içinde ve yurt dışında milletlerarası hukuk ve dış politika alanında yapılan ça-
lışmaları izlemek ve duyurmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında milletlerarası hukuk ve dış politika alanında çalışmalar
yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, eğitim programları,
seminer, panel, konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek.

d) Milletlerarası hukuk ve dış politika alanındaki gelişme ve yayınların izlenmesi ama-
cıyla bir kitaplık oluşturmak, Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

e) Merkezin amaçlarını yerine getirmeye yönelik Yönetim Kurulunca belirlenen diğer
faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim eleman-

ları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre
ve Mütevelli Heyete karşı birinci derecede sorumludur.
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(2) Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında ol-
madığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden
alınabilir.

Müdürün görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
e) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde, Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla
çalışma birimleri açmak.

g) Açılmış olan birimlere Rektörün onayıyla yönetici görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından iki yıl için gö-

revlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.
(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu ola-

ğanüstü toplantıya çağırabilir.
(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim sorumluları
davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
c) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 12 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli personel, me-

kân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

35 KALEM ENERJİ KABLOSU 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 ile 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) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A - a) Dosya No : 2013/43 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 35 Kalem Enerji Kablosu Alımı 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim süresi en fazla 60 (altmış) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 26/06/2013 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 26/06/2013 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. 4885/1-1 
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2250 ADET YHT TREN MAKETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No :  2013/74127 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4319 - 4573 - 0 (312) 311 13 06 

c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 1/160 ölçekli 1500 adet ve 1/87 ölçekli 750 adet 

olmak üzere toplam 2250 adet YHT Tren Maketi 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24/06/2013 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar verilmiş 

veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Turizm 

Reklam ve Tanıtım Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Zemin Kat) KDV Dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4972/1-1 

————— 

50.000 METRE 10x4x1.2 MM YÜKSEK FREKANS KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/74731 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Malzeme Dairesi Başkanlığı Talatpaşa 

Bulvarı No: 3  06330 Gar/Altındağ/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4409-4139 

  0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmet alımının adı ve miktarı : 50.000 Metre 10x4x1.2 mm Yüksek 

Frekans Kablosu Alımı İşi 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Başkanlığına 21.06.2013 Cuma günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 1110 

No.lu odada görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (zemin kat) Gar/ANKARA adresinden 

KDV Dahil 50,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4976/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 6 KALEM 

DİL ÖZEL SELETİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2013/74559 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 KALEM DİL ÖZEL SELETİ (TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 02.07.2013 günü saat 11.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 4985/1/1-1 

————— 
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 12 KALEM 

GÖBEK ÖZEL SELETİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/74573 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 12 KALEM GÖBEK ÖZEL SELETİ (TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 02.07.2013 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 4985/2/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2250 ADET 

DÜZ KONTRAY SELETİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal Ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2013/74732 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 2250 ADET DÜZ KONTRAY SELETİ 

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 03.07.2013 günü saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 4985/3/1-1 

————— 
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 2100 ADET 

EĞRİ KONTRAY SELETİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/74742 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 2100 ADET EĞRİ KONTRAY SELETİ 

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) ALIMI 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 03.07.2013 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 4985/4/1-1 
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YATIRIMCILARA DAVET 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden: 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare)’ye ait; 

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Yeşilbahar Sokak, Ateşalp Apt. 9. kat 

bağımsız bölüm 19 adresinde yer alan brüt 153 m² Yüzölçümlü taşınmaz İdare tarafından, 4046 

sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. 
 

Geçici Teminat Bedeli (TL) 
Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları 

Belgesi Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) 27.06.2013 
 

1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü 

ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine 

devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2. Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.  

3. Teminat olarak kabul edilecek değerler;  

a) Türk Lirası veya 

b) Hazine Müsteşarlığı’nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya 

yetkili finans kurumlardan alınacak, İdare’ce kabul edilecek, İdare lehine, Türk Lirası bazında, 

konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu’nun alacağı teminat mektubu, Ortak 

Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız, 

şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.  

4. Taşınmaz hakkında hazırlanan İhale şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, İdarenin 

T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602 

no.lu (IBAN NO.LU) (TL) hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak, “İstanbul İli, 

Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Yeşilbahar Sokak, Ateşalp Apt. 9.kat bağımsız bölüm 19 

Nolu Taşınmazına ilişkin İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir 

şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun 

adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda 

belirtilen adresinden 10/06/2013 Pazartesi Gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin 

edilebilecektir. 

5. İhaleye katılabilecekler için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması 

zorunludur. Her ne surette olursa olsun İhale şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı 

olarak alınan bedel iade edilmez. 

6. Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate 

alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 27/06/2013 Perşembe günü saat 14:00’e kadar 

İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden 

sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 

8. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci 

maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince 

her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 

Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No: 32 34425 Karaköy/İSTANBUL 

TEL: 0212 251 62 22/ Faks: 0212 –251 59 85 

www.tdi.gov.tr 

 4823/1-1 
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BOJİ DEMONTE, YIKAMA, KUMLAMA, BOYA VE ÖN MONTAJ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/71867 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : 72 Adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait boji demonte, 

yıkama, kumlama, boya ve ön montaj işi teknik 

şartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/06/2013 saat: 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

25/06/2013 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4839/1-1 

————— 

MUHTELİF TİP LOKOMOTİF ŞASİ YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/71880 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 50 Adet muhtelif tip lokomotif şasi yıkama işi teknik 

şartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/06/2013 saat: 15:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

25/06/2013 günü saat: 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

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

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

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

tabi değildir. 4840/1-1 
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YAŞ BOYA UYGULAMA VE KURUTMA KABİNİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/72282 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 60 metre Yaş Boya Uygulama ve Kurutma Kabini 

Sistemi ve yerine kurulumu imal ettirilmek suretiyle 

satın alınacaktır.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03.07.2013   14.00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

03.07.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

adresten 100,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4882/1-1 

————— 

MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSÜ REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/72383 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 5 adet MT 5700 Tipi Ray Otobüsü Revizyonu 

yaptırılacaktır.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2013   14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

04.07.2013 günü saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

adresten 100,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 4883/1-1 
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MUHTELİF TESİSLERDE 3 KISIMDA DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİ 

HİZMET İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız muhtelif tesislerinde 3 kısımda demontaj ve montaj işleri hizmet işi ihalesi 

kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların 

uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2013/73734 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr. 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Fabrikamız Rafineri Kısmında bulunan mevcut standart 

şurup, kristal beyaz, kristal yeşil ve orta şurup depolarının 

ve hatlarının demontajı ve yeni depolar ile hatlarının 

montajı işleri  

  2 - İdareye ait 1 adet 2 No’ lu 32-40 t/h’lik buhar 

kazanının muhtelif yerlerinde bulunan muhtelif çap ve 

uzunluktaki deforme olmuş arka kemer seksiyon 

borularının demontajı amacıyla tahmini 40 m2 duvar 

yıkılması 33 adet borunun demontajının yapılması, 

demontajı yapılan her bir borunun yerine konulacak yeni 

boruların iki parça halinde montajı, argon kaynağı ile 

kaynaklarının yapılması, bu borulara basınç testi yapılarak 

sızdırmazlığının kontrolü ve sızdırmazlığın sağlanması, 

yıkılan 40 m2 duvarın tuğla örümü; 

  400 adet (4 batarya) eko borusuna ait 400 adet dirsek ile 

400 adet (4 batarya) eko borusunun demontajı, 400 adet  

(4 batarya) eko borusunun montajı ve 400 adet (4 batarya) 

eko borusuna ait dirseklerin montajı, 

  Baş kısımları bombeli, silindir şeklindeki tadiye 

deposunun baş kısımlardaki bombeler dahil alt yarısının iç 

kısımdan yaklaşık 60 m2, 5 mm sac ile kaplanması işleri. 

  3 - Fabrikamız Ham Fabrika İstasyonunda bulunan 2000 m2 

yüzey alanına sahip 1 adet 1A tephirine ve 2 adet muhtelif 

ısıtıcılara ait ( 6400 +1480 =7880 adet ) mevcut boruların 

demontajının yapılıp yerine aynı ebatta ve sayıda st 37 

boruların montaj edilmesi ve çift taraflı makinato 

yapılması. 

  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 20/06/2013 Perşembe günü, Saat 14:00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 -  Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları 

ile elektronik posta adresi. 

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası 

belgesi, 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

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

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

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

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

Gazetesi, 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, 

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 

4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, 20.06.2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-

Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

8 - İstekliler tekliflerini, kalem bazında götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu 

üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

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 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4982/1-1 
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TEİAŞ 22. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI TAŞKÖPRÜ TM, 

KARABÜK TM, SAFRANBOLU TM, KASTAMONU TM’ LERİNDE BULUNAN 

İHTİYAÇ DIŞI TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ (KULLANILAMAZ) 

MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/72920 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı118/B 37100 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 215 39 00-0 366 214 44 22 

c) Elektronik posta adresi : 22grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye satış ihalesi dokümanı içinde bulunan Özel 

Teknik Şartnameden ulaşılabilir. 

MALZEMENİN    

SIRA 

NO ADI 

MİKTARI 

ADET/KG BULUNDUĞU YER/YERLER 

ATIK 

KODU 

1 1. Kategori Atık Yağ   46.600 Kg 
TAŞKÖPRÜ VE KARABÜK 

T.M LERİ 
13 03 10 

2 Boş Trafo yağı varili   14.000 Kg 
KASTAMONU VE 

KARABÜK TM LERİ 
15 01 10 

3 Hurda Alüminyum İletken Tel 150.000 Kg 
KASTAMONU VE 

SAFRANBOLU TM LERİ 
17 04 02 

4 
Hurda Köşebent (Hurda demir, 

telfens, dikenli tel, saç ) 
200.000 Kg 

KASTAMONU VE 

SAFRANBOLU TM LERİ 
17 04 05 

 

b) Teslim edileceği yer : Kastamonu Tm, Taşköprü Tm, Karabük Tm, 

Safranbolu Tm 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 işgünü 

içinde işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Alıcı malzemenin tesellümüne başlanmasından 

itibaren 20 iş günü içerisinde sahadan kaldırma 

işlemini tamamlamak zorundadır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü İnönü Mah. Alparslan Türkeş 

Bulvarı118/B 37100 KASTAMONU 

b) Tarihi ve saati : 26.06.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan tarihinin 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, 

b) 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, 

c) Teklif isteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif isteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif isteme Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (5), (4.1.a) ve (4.3.1-4.3.2) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkartılan, 17/06/2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde 

belirlenen atıklar için 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan; 

a) Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri ve Metal Hurda Islahı/Geri Kazanımı Tesisleri 

için Çevre Lisansının (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.) 

b) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan izin belgesinin (teklif verdiği atık kodunu 

içermesi zorunludur.) 

c) Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Tesisleri için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri 

Kazanımı Tebliğinin 7. Maddesi birinci fıkrasının (d) bendinde istinaden düzenlenen belgelerinin 

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak 

isteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise 

ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

4.3.2. Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiş ve Çevre Kanununca Alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 

uyarınca Çevre İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmekte olup, Çevre İzin/Lisansına sahip 

olmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış 

firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. 

İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş 

ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

Yukarıda (4.3.1. ve 4.3.2.) maddesinde belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter 

onaylı suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Satışa konu 

olan malzemelerle ilgili tehlikeli ya da tehlikesiz atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre 
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Orman ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. 

Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık 

listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif isteme şartnamesinin 14.maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

5 - Kanuni ikametgâh adresinin bildirilmesi, 

6 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL. (Elli Türk Lirası) 

karşılığı TEİAŞ 22. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (SATIN ALMA VE 

TİCARET ŞEFLİĞİ) İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı118/B 37100 KASTAMONU 

adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. 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 ihale tarihinden en az 5 (beş) gün 

önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

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

9 - Teklif, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı118/B 37100 KASTAMONU adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler her kısım için ayrı ayrı teklif 

vereceklerdir. İsteklinin üzerinde kalan kısımların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 24/09/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

14 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılan ve 

ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan; 

- Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği, 

- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği, 

- 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca 

Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliğinde belirtilen hususları uygulanacaktır. 

Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç 

Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme 

Yönetmeliği, hükümleri uygulanacaktır. 4949/1-1 
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TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOP (SEM) VE MİNERAL SERBESTLEŞME 

ANALİZ SİSTEMİ (MLA) SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Taramalı Elektron Mikroskop (Sem) ve Mineral Serbestleşme Analiz Sistemi (Mla) Alımı 

07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/72578 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No:139    06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  1. Kalem: 1 Adet Taramalı Elektron Mikroskop 

(SEM) 

  (Teknik Şartnamede belirtilen yardımcı 

donanımlar, bilgisayar ve diğer malzemeler dahil) 

  2. Kalem: 1 Adet Mineral Serbestleşme Analiz 

Sistemi (MLA) 

  (Teknik Şartnamede belirtilen yardımcı 

donanımlar, bilgisayar ve diğer malzemeler dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel 

Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi Başkanlığı Ambarı. 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir 

Türkiye Hava/Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin 

açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden 

itibaren 1. Kalem 180 (yüzseksen) takvim günü, 2. 

Kalem 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(K-L Blok 2. Kat) 

b) Tarihi ve saati : 09/07/2013 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

4.1.1.1. 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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4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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 Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif edilen malın Teknik Şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu 

belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları (Evet - 

Hayır şeklinde değil, ayrıntılı olarak cevap verilecektir) ve açıklamaları içeren dokümanları, 

resimleri teklif eklerinde sunacaklarıdır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi 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. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4869/1-1 

—— • —— 

150 GR. YAPRAK YEŞİL ÇAY SİLİNDİRİK KUTU (SADE) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 160.000 

adet 150 Gr. Yaprak Yeşil Çay Silindirik Kutu (Sade) %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, aşağıdaki adresden 40,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.06.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay işletmeleri 

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 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

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. 4543/1-1 
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İSTANBUL BAKIRKÖY ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE 

HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire 

Başkanlığından:  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire 

Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile İstanbul Bakırköy Entegre Sağlık 

Kampüsü Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”), “Sağlık Bakanlığınca 

Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. Proje Eskişehir’ de yapılacaktır. Proje; 538 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 

278 yataklı kalp damar hastalıkları hastanesi ve 227 yataklı onkoloji hastanesi olmak üzere 

toplam 1.043 yataklı bir Entegre Sağlık Kampüsü yatırımını kapsamaktadır. 

Proje kapsamında yüklenici; projenin finansmanını, tasarımını, uygulama projesini, 

inşaatını, medikal cihazlar ile diğer ekipmanın tedarikini ve bu tesis için gerekli mefruşatı 

sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer 

tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dâhil 

olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını 

alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile 

gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 3 yıl, işletme dönemi 25 yıl olmak üzere toplam 

sözleşme süresi 28 yıldır. 

2. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar 

bulunamaz. 

3. İhaleye katılamayacak olanlar; 

İhaleyi yapan idarenin; 

a) İhale yetkilileri, 

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

personeli, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere 

üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları, 

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların, yönetim kurullarında görevli olmadıkları 

veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim ortaklıklar hariç ortakları, 

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihaleleri ne katılmaktan yasaklanmış olanlar, 

4. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: 

a) İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda 

olanlar. 

b) İflası ilan edilen, hakkında zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından 

dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer 

bir durumda olanlar. 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu bulunanlar. 

ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

bulunanlar. 



10 Haziran 2013 – Sayı : 28673 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, meslekî faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyenler 

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler. 

f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından meslekî faaliyetten 

men edilmiş olanlar. 

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte 

belge verdiği tespit edilenler. 

ğ) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılanlar. 

h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya 

davranışlarda bulundukları tespit edilenler. 

5. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik 

şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir. 

6. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı 

yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 60.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) 

son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce 

onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa 

son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 25.000.000 

TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda 

bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması 

yeterlidir. 

7. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren 

geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir 

hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl 

içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş 

olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde 

hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 300.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti 

vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 

600.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-

2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş 

ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler 

aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda; Adaylar, ön yeterlik başvurularında yukarıda bahsi 

geçen mesleki ve teknik yeterlik kriterine sahip alt yüklenicilere ait belgelerin sözleşme 

aşamasında getirileceğine dair taahhütname sunmaları gerekmektedir. 

8. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli 

bildirim yapılacaktır. 

9. Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu 

Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye 

Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 

hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale dokümanı 

temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

10. Ön yeterlik başvuruları 16.07.2013 günü saat 15:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık 

Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresine elden 

teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin 

geçerli olacaktır. 4974/1-1 
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İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE 

HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire 

Başkanlığından:  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire 

Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile İstanbul Üsküdar Devlet 

Hastanesi Yapım İşi İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi “Sağlık Bakanlığınca Kamu 

Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümleri 

çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. Proje İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde yapılacaktır. Proje; 425 yatak kapasiteli Genel 

Hastaneden oluşmaktadır. 

Proje kapsamında yüklenici; projenin finansmanını, tasarımını, uygulama projesini, 

inşaatını, medikal cihazlar ile diğer ekipmanın tedarikini ve bu tesis için gerekli mefruşatı 

sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuar ve diğer 

tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil 

olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını 

alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile 

gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 2 yıl, işletme dönemi 25 yıl olmak üzere toplam 

sözleşme süresi 27 yıldır. 

2. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar 

bulunamaz. 

3. İhaleye katılamayacak olanlar; 

İhaleyi yapan idarenin; 

a) İhale yetkilileri, 

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

personeli, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere 

üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları, 

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların, yönetim kurullarında görevli olmadıkları 

veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim ortaklıklar hariç ortakları, 

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihaleleri ne katılmaktan yasaklanmış olanlar, 

4. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: 

a) İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda 

olanlar. 

b) İflası ilan edilen, hakkında zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından 

dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer 

bir durumda olanlar. 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu bulunanlar. 

ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

bulunanlar. 

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, meslekî faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyenler. 
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e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş 

veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler. 

f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından meslekî faaliyetten 

men edilmiş olanlar. 

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte 

belge verdiği tespit edilenler. 

ğ) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılanlar. 

h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya 

davranışlarda bulundukları tespit edilenler. 

5. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik 

şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir. 

6. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı 

yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 30.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) 

son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce 

onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa 

son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 25.000.000 

TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda 

bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması 

yeterlidir. 

7. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren 

geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir 

hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl 

içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş 

olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde 

hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 300.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti 

vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 

600.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-

2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş 

ortaklıkları bu kriterleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu kriterleri ayrıca alt yükleniciler 

aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda; Adaylar, ön yeterlik başvurularında yukarıda bahsi 

geçen mesleki ve teknik yeterlik kriterine sahip alt yüklenicilere ait belgelerin sözleşme 

aşamasında getirileceğine dair taahhütname sunmaları gerekmektedir.  

8. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli 

bildirim yapılacaktır. 

9. Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu 

Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye 

Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 

hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale dokümanı 

temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

10. Ön yeterlik başvuruları 15.07.2013 günü saat 15:00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık 

Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 102 Kat: 2 Balgat/ANKARA adresine elden 

teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin 

geçerli olacaktır. 4975/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: 

Kocasinan İlçesi Ahievran Mahallesi, 7276 ada/1 parsel, 7277 ada/1 parsel ve 7287 ada/1 

parselde bulunan Konut Alanı arsasına (1+1) 160 Adet, (2+1) 120 Adet ve (3+1) 432 Adet "Kat 

Karşılığı İnşaat Yapımı", 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi a bendi gereğince 

yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 19 Bloktan oluşan inşaat yapılacaktır. 

1 - İhale 25/06/2013 Salı günü saat 14.00’te Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

a) İhale şartnamesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacağı, ekli örneğine uygun 

teklif mektubu ve teklifini belirtir pay puan cetveli,  

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2013 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

d.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. 

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İhale şartnamesinin 4. maddesinde yazılı geçici teminat,  

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi, 

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel 

müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde 

düzenlenmiş olması gerekir. 

ı) 2013 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti) 

j) 2013 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter 

onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi) 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine 

uygun yazılı beyanı.  

l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi. 

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

n) İsteklinin, Kocasinan Belediyesi’ne vermeyi önereceği daire sayısına tekabül edecek 

inşaat alanı kadar benzer iş yaptığını belirten belgeler (yapı kullanım izin belgeleri).  

3 - Şartname bedeli 500.00 TL olup bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
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4 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Makine İkmal ve Bakım 

Onarım Müdürlüğü İhale Kalemi’nden temin edilebilir. 

5 - Son müracaat tarihi 25/06/2013 Salı günü saat 14.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü İhale Kalemine yapılacaktır. 

 İlanen duyurulur. 

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

Mevkii Ada Parsel m2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama 

Ahievran 

Mah. 

7276 1 5.992,12 

53,894,477.00 TL 1,616,834.31 TL 

4 Blok 1+1 Daire 

160 adet (77 m²) 

7277 1 6.189,00 
3 Blok 2+1 Daire 

120 adet (100 m²) 

7287 1 29.276,17 
12 Blok 3+1 Daire 

432 adet (136 m²) 

 4746/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Şimal İlim ve Hizmet Vakfı  

VAKFEDENLER: Nihat Albayrak, Asım Albayrak, Cüneyd Albayrak. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/04/2013 tarih ve E.2011/297 K.2013/204 

sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet 

göstererek eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 

sahalarda meslek sahibi, nitelikli, vatanına ve milletine bağlı geleceğin teminatı olan ulusumuza 

ve bilhassa gençliğimize hizmet etmek, milletimizin inançlı, vatansever, kültürlü ilim ve irfan 

sahibi birer şahsiyet olmasını sağlamak, eğitim ve öğretim, kültür, sanat, spor, sağlıklı, tarih ve 

sosyal alanlarda hizmetlerde bulunmak. Başta Türkiye olmak üzere, dünyanın her yerinde 

yoksullukla mücadele etmek, sosyal ve kültürel konularda insanların kişisel ve toplumsal 

gelişimlerine katkıda bulunmak, ihtiyaç sahiplerine eğitim imkanları sağlamak, ihtiyaç sahipleri 

ve kötü sağlık şartlarına sahip bireylere sağlıklı yaşam imkanları sunmak. Toplumda doğa ve 

çevre bilincini artırmak, yeşil alanlar, ormanlar oluşturmak ve var olanları korumak. Tarihi eser 

bilincinin artırılmasını sağlamak ve bu eserlerin yaşamasına katkıda bulunmaktadır. 

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit  

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim 

Kurulunun kararıyla gayece aynı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 4983/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 08/03/2013 tarih ve 148 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2013 tarih ve 884 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45976 ada 4 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği Teklifi” 10/06/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4886/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Medipol Üniversitesi Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– 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. 


