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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın

ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-

meliğinin 5 inci maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Müdür Yardımcısı,

2) Daire Başkanı,

3) İl Müdürü,

4) Şube Müdürü,

5) Şef.”

“e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve gü-

venlik görevlisi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, fotoğrafçı, santral memuru, mu-

temet, daktilograf, şoför, matbaacı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde Yönetim Hizmetleri

Grubunda sayılan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadroları ile aynı

maddenin (b) bendinde Hukuk Hizmetleri Grubunda sayılan I. Hukuk Müşaviri kadrosuna gö-

revde yükselme sınavına tabi olmaksızın atama yapılır.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacak personelde aranacak şartlar aşağıda belir-

tilmiştir.

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dı-

şındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları ta-

şımak,

4) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tara-

fından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
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2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları ta-

şımak,

3) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla

kamu kurum ve kuruluşlarında; APK uzmanı, basın müşaviri, ataşe, eğitim uzmanı, şef, ayniyat

saymanı, çözümleyici veya araştırmacı unvanlarından birinde bulunmuş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tara-

fından onaylanmış yurt dışındaki eğitim fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinden mezun

olmak,

2) Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlar için pedagojik formasyon belgesine sahip

olmak,

3) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla

en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef, kütüphaneci, çözümleyici unvanlarından birinde

en az üç yıl çalışmış olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef (İdari) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel

Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında memur, ambar memuru,

santral memuru, fotoğrafçı, satınalma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol

işletmeni, daktilograf, kütüphaneci, tekniker, teknisyen, mutemet, matbaacı, şoför ve programcı

unvanlarında; ön lisans mezunu olanlar için altı yıl, lisans mezunu olanlar için beş yıl, yüksek

lisans mezunu olanlar için dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef (Tercüme) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını

Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yılı Mü-

tercim unvanında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Şef (Redaktör) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını

Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yılı re-

daktör unvanında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tara-

fından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
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2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla

kamu kurum ve kuruluşlarında programcı veya tekniker unvanlarında en az üç yıl hizmeti bu-

lunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Redaktör, Fotoğrafçı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Me-

mur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Şoför, Mutemet ve Matbaacı kad-

rolarına atanabilmek için;

1) Redaktör kadrosuna atanabilmek için; iletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili

ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanların birinde

yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak veya lisans mezunu olup Genel Müdürlük haber ve

redaksiyon hizmetlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla konuya ilişkin olarak Genel

Müdürlükçe verilecek kursta başarılı olmak,

2) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için; fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bö-

lümlerinden mezun olmak veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurum-

larınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek

için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bil-

gisayar işletmenliği sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgi-

sayar işletmenliği ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuru-

luşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla

üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, mutemet ve matbaacı

kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

7) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda be-

lirtilmiştir.

a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tara-

fından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık
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veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu

olmak kaydıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’dan (B) düzeyinde başarılı ol-

mak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıllık yüksekokuldan mezun

olmak veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla öğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı

alanında ders aldığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar prog-

ramcılığı kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıl süreli mesleki veya tek-

nik yüksekokuldan mezun olmak kaydıyla tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik

eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanı-

lacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip ol-

maları ve aranılan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile

daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde yer alan “19 uncu maddenin

birinci fıkrasının (k) bendi” ibaresi “19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür-

lüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve yönetimine ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için

planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,

b) Deney Hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney kontrol ve test amacıyla kullanılan

veya kullanılacak hayvanları,

c) Merkez (DEKAM): Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

e) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel

girişimleri,

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

g) Yerel Etik Kurul: Erciyes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü

altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,

b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretilmesi,

yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı sağlamak,

c) Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği

yapmak,

ç) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağla-

mak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti ver-

mek,

d) Üniversitede bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teş-

vik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu

sağlamak,

e) Seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili serti-

fikalar vermek,

f) Yerel Etik Kurul ile işbirliği yapmak, gerektiğinde Merkezde yürütülecek çalışmaları

birlikte denetlemek,

g) İlgili birimler ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, veteriner hekim diplomasına sahip ve tercihen deney hayvan-

ları konusunda en az iki yıl çalışmış, Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör ta-

rafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev

süresi dolmadan aynı usul ile görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte ve Yönetim Kurulu tarafından belirtilen ilkeler doğrultusunda Mer-

kezin genel çalışma düzenini sağlamak ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişim-

lerde bulunmak,
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b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkezin çalışma birimleri üzerinde genel gö-

zetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli gördüğü hallerde birimler

arasında personel ve görev değişikliği yapmak,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca

uygun projeler üretilmesini sağlamak,

ç) Araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında her yılın Aralık ayında bir faaliyet ra-

poru hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezin çalışma birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, bu bi-

rimleri denetlemek,

e) Merkez bünyesinde barındırılan hayvanların refah ve bakım şartlarını denetlemek,

f) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek,

g) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak,

ğ) Deney hayvanları üretim, kullanım, tedarik ve araştırmaya yetkili kuruluşlarda; gelen,

üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanların, türü, ırkı, cinsi, geliş,

doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile

başvuran şahsın isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

h) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere

göstermek,

ı) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak,

i) Projelerin izin verilmiş prosedüre uygun olarak yapılmasından ve prosedürlere uyul-

maması durumunda gerekli önlemlerin alınması ve kayda geçirilmesi, durumun kullanıcı ku-

ruluş bünyesindeki yerel etik kurula ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirilmesi.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi ve

Rektörün onayı ile en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı

tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yar-

dımcı olmak,

b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek,

c) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürüt-

mek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ec-

zacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan-

larının görevlendireceği birer öğretim üyesinden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulunun Başkanı Müdürdür. Üyeler, ilgili Fakülte Dekanlarının önerisi

ile üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir ve/veya

süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan, Müdürün yazılı talebi üzerine ise olağanüstü

toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda

başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun araştırma politika stratejisini belirlemek,

b) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç

raporunu incelemek,

c) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalar için deney hayvanı temini için prose-

dürleri belirlemek,

ç) Üniversitece kabul edilip desteklenen ve Üniversitenin Bilimsel Araştırma Komis-

yonları tarafından onaylanan projelerin Merkezde çalışılmasına imkan ve destek sağlamak,

d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına

ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini tespit etmek,

e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle

ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,

f) Yönetim Kurulu toplantılarını periyodik olarak ve önceden ilan edilmiş günlerde yap-

mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-

rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür

ve müdür yardımcısının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma

birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve  Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve organlarının görevleri ve

yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline iliş-

kin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanı-

larak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu:  Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Harmanlanmış Eğitim: Aynı programda derslerin bir kısmının uzaktan, bir kısmının

ise örgün eğitimle yapıldığı eğitim öğretimi,

c) Merkez (ERUZEM): Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

e) Uzaktan Eğitim Öğretim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak yapılan eğitim ve öğretimi,

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Erciyes Üniversitesinin, uzaktan eğitim öğretim programları ile uzak-

tan verilebilecek derslerinin yürütülmesi kapsamında, uzaktan eğitim öğretim alanındaki tüm

faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını temin etmek, bu alanlarda faaliyet gös-

teren ulusal veya uluslararası diğer birimlerle işbirliği yapmak ve bu alanlarda araştırma, ge-

liştirme, altyapı hazırlama ve koordinasyon çalışmaları yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Uzaktan eğitim öğretimle ilgili her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmî ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını

sağlamak,

c) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, stra-

teji geliştirmek, gerektiğinde merkezin amacına uygun uygulamaları gerçekleştirmek ve özen-

dirmek,

ç) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin oluş-

turulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak, talep edilmesi halinde

teknik servis ve büro hizmetleri sağlamak,

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış

eğitim öğretim şeklinde yapılan Üniversite içindeki önlisans, lisans tamamlama, lisans ve li-

sansüstü programlar ile uzaktan eğitim öğretim yoluyla ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş

ve kişiler için hizmet içi eğitim öğretim, dersler, kurslar, sertifika programları, seminerler, kon-

feranslar ve benzeri faaliyetleri planlamak, açmak, yürütmek ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü

ve koordinasyonunu sağlamak,

e) Uzaktan eğitim öğretim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve

bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek, eğitim öğretim

türüne göre sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek; kayıt, kabul,

sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları belirlemek, düzenlemek ve

sunmak, görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordi-

nasyonu sağlamak,

f) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan ders içerik-

lerini belirlemek, akreditasyonları için çalışma yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve

gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuru-

luşlarla işbirliği yapmak ve uluslararası ve millî organizasyonlara katılmak,

ğ) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda üniversitenin bütün birimlerine ait labo-

ratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, dershane, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yarar-

lanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak,

h) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, bildiri,

makale ve kitaplar yayınlamak, akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri

faaliyetler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurmak ve bu faaliyet-

leri teşvik etmek,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendi-

rilebilir. Müdürün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak ve gerektiğinde Müdüre vekâlet

etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından önereceği iki kişi, Rektörün onayıyla

müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan veya dolmadan görevinden ayrılan müdür

yardımcılarının yerine aynı usulle, Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün

görevi bitince müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara,

Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,

c) Merkezin çalışma,  hedef  ve  planları  ile  yıllık  faaliyet  raporunu  hazırlamak/ha-

zırlatmak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektör-

lüğe sunmak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dâhil yedi

kişiden oluşur. Diğer üyeler, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görev-

lendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Mü-

dürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde Merkez Müdürünün daveti

üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve

esaslarını belirlemek,
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b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Merkez personelinin,  Merkezin faaliyet  sahaları  ile  ilgili  araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara  katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

d) Merkeze gelen iş, proje ve işbirliği tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

f) Merkezin faaliyetleri kapsamındaki döner sermaye gelir ve giderlerini takip etmek,

Merkeze kaynak temini konusunda karar almak,

g) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim öğretim veya harmanlan-

mış eğitim öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, önlisans, lisans tamam-

lama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını uygulamak,

ğ) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine onay vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayıyla Danışma Kurulu

oluşturtulabilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında görev

yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için görevlendirilecek en fazla dokuz üyeden

oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Ardı ardına iki defa veya iki yılda

üç defa Danışma Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle toplanır ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili ko-

nularda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

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

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL İZLEME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin
Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci madde-
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından Rek-
tör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gö-
reve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışma-
larının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görev yapan öğ-
retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üç öğretim elemanı
olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin
Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile bir kısmı Mimarlık Fa-
kültesinden olmak kaydıyla Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği ve
Rektörün görevlendireceği üç kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrıl-
ması halinde, bu üyenin yerine seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar.”

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

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı madde-
sinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Araştırma ve uygulama alanları ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim ve ser-
tifika programları açmak; kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenle-
mek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/4/2013 28632

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/10/2011 28094
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Morityus Cum-
huriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife konten-
janlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe giren Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,
ç) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
d) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen ve bir örneği Ek-1’de yer alan belgeyi,
e) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,
f) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

g) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-
tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

ı) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline
veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar
odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,
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i) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi
Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

j) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede
gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

k) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak
kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

l) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

m) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-2’deki tab-

loda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kon-
tenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapıla-
cak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-3’te yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-3’te yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 numa-
ralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-3’te açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-3’te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-3’te yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.
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(8) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına düzenlenen en son ithal lisansı firma nüs-
hasının aslını Bakanlığa iade eden firmalara talepte bulunmaları durumunda, aynı tarife kon-
tenjanında tahsisat yapılarak yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-3’te belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-2’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Fir-
ma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ
hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan
firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan her-
hangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis
edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular
olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi
bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;
a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) “EOTY” ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-2’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Ku-

ruluşlar” sütunundaki;
a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-2’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;
a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-2’deki tabloda “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun “Tarife Kontenjanı Dönemi”
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.
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(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-2’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-2’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. 4 üncü maddenin sekizinci
fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden sadece
bir ithal lisansı düzenlenir. Ancak, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte
bulunulması durumunda bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden birden fazla ithal lisansı dü-
zenlenebilir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kalmak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzen-
lenir.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddelerin ithalatının tabi olduğu
diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından
ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(7) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih
ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük ida-

resi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına
alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi
ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili

belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça so-
nuçlandırılır.

İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi)

halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurul-
ması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh dü-
şülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

İthal lisansının iadesi
MADDE 14 – (1) 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı firma nüshasının Bakanlığa iade edilmesi zo-
runlu değildir.

(2) Bakanlığa iade edilen ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
Yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal
lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ
ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, Ba-
kanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu
Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 17 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, izin ve talimat vermeye,

özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları
idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK

TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN EKİNDE

YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/28)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlaya-

cak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden, Ka-

rar ekinin Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen 12, 15, 19 ve 23 üncü bölümlerindeki so-

rumlu/koordinatör kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.

Protokol

MADDE 2 – (1) Kuruluşlar arasında mevzuat, personel, laboratuvar, ekipman devri

gibi hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin;

a) Ek 1’inde yer alan Tablonun (19) numaralı satırı 11/4/2013 tarihinden itibaren geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde, Tablonun diğer satırları  31/10/2013 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hırvatistan

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont iş-

lemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz

oranı ise yıllık %11 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 17/6/2013

Karar No : 2013/4

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 87104 sayılı, 3/6/2013 tarihli ve 38815

sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına is-

tinaden hazırlanan ve 27 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu

toplantısında nihai şekli verilen ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin

Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Haziran 2013 

CUMA 
Sayı : 28684 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

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

2013/2014 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz 

Laboratuarı 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 : 2013/80422 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya 

Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı 

hizmetlerinin toplam 48 işçi ile ±%20 toleranslı 75 gün 

süresince yaptırılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Laboratuarı 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 75 gün). 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 04/07/2013 Perşembe günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

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 - 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. 

 5354/1-1 
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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 ile 1 adet Iveco Minibüs (Araç trafiğe tescil edilebilir. Askeri boya 

rengi (haki) ile trafiğe çıkarılamaz. Askeri boya rengi bir başka renk ile değiştirilecektir. 

Yurtdışına satılamaz. Bir ay içerisinde trafiğe tescil ettirilecektir.) kapalı zarfla teklif alınarak 

ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, Muhtelif cins demir çelik ve araç 

hurdaları, muhtelif N1 ve M1 araç hurdaları, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, 

elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, tezgah, 

jeneratör, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, elektrik motoru, konteynır, doğalgaz bağlantı 

parçaları, redüktör, yağ ve yakıt tankları, kule vinç, atık su arıtma cihazı, motorsiklet, sökümü 

ekonomik olmayan d. çelik malzeme, v.b. hurdaları. 

 

  İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ      İHALE YERİ  

02 TEMMUZ 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

09 TEMMUZ 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

16 TEMMUZ 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

23 TEMMUZ 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

30 TEMMUZ 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 TARİHLERDE 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 5295/1-1 
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SOMALİ’YE KARAYOLU DENİZYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, Somali’ye karayolu ve denizyolu nakliye hizmeti kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

5 - Firmaların ihale zarfını en geç 09 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10 TEMMUZ 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5360/1-1 

————— 
KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, GÜNEY MAHALLESİNDE (YARIMCA KÖYÜ) 

YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE İHALE YAPILACAKTIR 

11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 13 TEMMUZ 2013 tarih 

saat 14:00’de yapılacağı duyurulan Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi (Yarımca Köyü), 

1234 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz yap - işlet - devret modeliyle yapılacak olan ihalenin Zarf 

Teslim Tarihi 15.07.2013 tarih saat 10:30, ihale tarihi 16.07.2013 tarih saat 14:00’e ertelenmiştir. 

 5361/1-1 

————— 
TİCARİ, HAFİF TİCARİ VE BİNEK ARAÇ KİRALANMASI 

İHALESİNİN İPTALİ 

06 Haziran 2013 tarih 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve zarf teslim tarihi       

24 Haziran 2013 saat: 10:00 ve 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu’’ zarf açma tarihi 25 Haziran 

2013 saat: 11:00 olarak duyurulmuş olan Ticari, Hafif Ticari, Binek Araç Kiralanması ihalesi iptal 

edilmiştir. İlgililere duyurulur. 5362/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.499,19 TL. ile en çok 58.520,00 TL. arasında değişen; 

27/06/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 150,00 TL., en 

çok 5.852,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, tır çekici, tank, yol 

süpürme aracı, tanker, kamyon ve motorsikletten oluşan 48 adet araç; açık artırma suretiyle, 

Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 

28/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5347/1-1 
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TAŞINMAZ TADİL EDİLEREK OTEL OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRALANACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu 

Başkanlığından:  

1 - Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Yerköy Gar sahası 551 ada 8 sayılı parselde kayıtlı bulunan 

1.041,00 m2.si açık, 455,00 m2.si kapalı (Bina oturum alanı) olmak üzere toplam 1.496,00 m2.lik 

taşınmaz (Eski Yatakhane Binası) tadil edilerek "Otel" olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 

1.500,00- TL muhammen bedel üzerinden "Kapalı Teklif Yöntemiyle" kiralanacaktır. 

2 - İhale 02.07.2013 tarihinde saat 14.00'da 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz ihale 

Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza (Noter) tarihinden itibaren 15 yıl süreyle 

geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.  

4 - İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar-İstasyon Şefliklerinden 

veya TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD'nin "www.tcdd.gov.tr." 

internet adresinde de görülebilir. 

6 - İhaleye Katılacak isteklilerden; 

a) Geçici teminat bedeli 4.500,00,-TL alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale 

günü saat 14.00'a kadar 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair makbuz. 

(Teminat mektubu olarak verilmesi halinde en az 1 (Bir) Yıl süreli olacaktır) 

b) İhale şartname bedeli 500 TL+KDV olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz, 

c) İsteklilerin 2013 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi 

Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı 

bulunmadığına dair taahhütname, 

d) Gerçek kişilerden; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A maddesinde belirtilen 

belgeler, 

e) Tüzel kişilerden Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.B maddesinde belirtilen 

belgeler, 

f) Ortak girişim olması halinde; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1. A.B.C 

maddesinde belirtilen belgeler, 

7 - Teklif Mektubu, 

(İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri 

olacaktır) 

8 - İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 02.07.2013 günü saat 14.30'a kadar 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 

9 - Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde 

yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

10 - Yapılan ihaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı 

şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve 

saatlerde istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.  

- İhale tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda 15.07.2013 

günü, saat 14.00'da, 

- Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda 

29.07.2013 günü, saat 14.00'da, 

- Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca 45 (kırkbeş) gün içerisinde istekli olması 

durumunda son kez 12.08.2013 günü, saat 14.00'da pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli 

çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir. 
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11 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı "Devlet İhale Kanunu" ve 4734 sayılı "Kamu İhale 

Kanunu"na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, 

dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. 

Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

İlgililere duyurulur. 

ADRES: 

TCDD Genel Müdürlüğü 

2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/Ankara 

Tel: (0312) 309 05 15 - 4918 

Faks: (0312) 211 15 71 4868/1-1 

—— • —— 

I. VE II. ÜNİTE KAZAN TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Santralımızın I. ve II. ünite kazanlarının yanma odası buharlaştırıcı boru yüzeylerinde, 

SHT II. kademe, SHT III. kademe, RHT II. kademe, RHT I. kademe, SHT I. kademe kızdırıcı 

paketlerinde ve çatı kızdırıcısı kısmı, yanma odası kısmını kapsayan tüm kollektör odasında, ünite 

kömür yakıcılarının kazan içinde kalan kısımlarındaki kömür ve hava kanalları bölgesinde oluşan 

kül ve cüruf birikintilerinin temizlettirilmesi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/76910 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Milas Ören Karayolu 22 km. PK.25  48201 Milas/Muğla 

b) Telefon ve faks numarası : 252 558 02 90-252 558 02 91 

c) Elektronik posta adresi  : info@yeas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : --- 

2 - İhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Kazan yıkama hizmet alımı işi. 

b) Yapılacağı yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 12 Ay içerisinde 

İdarenin belirleyeceği tarihlerde işe başlanacak olup, işin 

süresi işe başlama tarihinden itibaren her bir ünite için 

20 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 10.07.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 

30,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 10.07.2013 tarihinde saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı 

Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25  48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim 

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

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 

hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5235/1-1 
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65 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesine 

ait 65 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane Karşısı No: 49 Hınıs/ 

ERZURUM 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 65 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Hınıs/ERZURUM 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 6.390.323.-TL 

f) Geçici teminatı : 447.322,61.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 09/07/2013 - Saat : 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Erzurum 

Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane 

Karşısı No: 49 Hınıs/ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 

8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5343/2-1 
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PARK İHALESİ YAPILACAKTIR 

Sancaktepe Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Sancaktepe Belediyesine ait Abdurrahmangazi Mahallesi 243EE4D pafta 6258 

ada 26 nolu parselde kain toplam 10909,00 m² alana sahip taşınmaz üzerine, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğünün hazırladığı ve onayladığı projeye uygun olarak 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a 

maddesi gereğince kapalı teklif usulüne göre 29 (yirmidokuz) yıl süre ile Üst Hakkı Tesisi 

karşılığında park yapımı ve süre sonunda parkın kullanılabilir halde Sancaktepe Belediyesine 

teslim edilmesi işi ihalesi yapılacaktır. 

ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI 

İhale ile ilgili şartname Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz 

görülebilecek olup ihaleye katılmak için 500,00-TL karşılığında satın alınacaktır. 

1. ÜST HAKKI TESİSİ KARŞILIĞINDA PARK YAPIM İŞİ İHALESİNİN  

a) Yapılacağı Yer : Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası 

b) İhale Tarihi  : 04.07.2013  

İhale Saati : 10:00 

c) İhale Usulü : 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca 

Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

2. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen fiil veya 

davranışlarda bulundukları anlaşılan şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye 

giremezler. Bu yasayı saymayarak ihaleye girenler hakkında ise üzerlerine ihale yapılmış bulunsa 

dahi, ihale bozularak geçici teminatları ve mukavele yapılmış ise mukaveleleri feshedilerek kesin 

teminatları irat kaydedilir. 

3. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI  

- Muhammen Yapım Bedeli: 1.346.240,86-TL (Bu bedel park inşaatı maliyet toplamıdır.)  

- Muhammen Üst Hakkı Bedeli (29 yıllık): 887.400,00 TL+KDV 

- İhale muhammen bedeli, muhammen yapım bedeli ile 29 yıllık muhammen üst hakkı 

bedelinin toplamı olan  

2.233.640,86 TL dir. (İkimilyonikiyüzotuzüçbinaltıyüzkırkliraseksenaltı Krş.)  

* İşin tahmin edilen üst hakkı bedeli 29 (yirmidokuz) yıllık 887.400,00 TL+KDV, yıllık 

30.600,00 TL+KDV’dir.  

* İhalede teklifler ve artırım yıllık üst hakkı bedeli üzerinden yapılacaktır. 

- Geçici Teminat: Muhammen yapım bedelinin %3ü olan 40.387,25-TL, 29 yıllık 

muhammen Üst Hakkı bedelinin %3’ü olan 26.622,00 TL olarak toplam 67.009,25 TL alınacaktır. 

4. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER  

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

1 - İkametgâh belgesi ve tebligat için adres beyanı,  

2 - Nüfus cüzdan sureti,  

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,  

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını 

gösterir belge.  

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

7 - İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”  



21 Haziran 2013 – Sayı : 28684 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:  

1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat 

için adres beyanı, 

2 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve son durumunu gösterir ticaret sicil 

gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın 

aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek 

tüzüğünün onaylı sureti. 

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını 

gösterir belge. 

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

5 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  

6 - İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”  

C)Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.  

7. TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH 

- İstekliler tekliflerini en son 04.07.2013 tarihinde saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir.  

- Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez. 

İlan olunur. 5242/1-1 

—— • —— 
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Karatay Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtı ve muhammen bedeli yazılı 

gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale 03.07.2013 Çarşamba günü saat 15:00’de belediye encümenince, encümen 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - Arsa bedeli; %25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak 

üzere 6 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecektir.  

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

A - Dış zarf 

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak) 

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi. ( T.C Kimlik Numaralı) 

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir) 

d) Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi, imza sirküleri, 

B- İç zarf 

a) Teklif mektubu 

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a 

kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde 

olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir. 

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
 

Mahalle Pafta Ada Parsel M2 Niteliği 

Muh. Bed. 

TL 

Geçici Tem. 

TL 

Mezbaha 367 1998 30 16.481,93 Arsa 2.630.000,00 78.900,00 

 5337/1-1 
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ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ YÜRÜYÜŞ MAKARASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Elektro Hidrolik Yükleyici yürüyüş makarası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/75621 

Dosya No : 1327064 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : E.H.Yükleyici Yürüyüş makarası : 1 kalem (40 adet)  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.07.2013 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline 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, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.07.2013 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 5252/1-1 
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FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 78/Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73 

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

2 - a) İhale konusu işin nev'i : Fakir Ailelere kömür yardımı kapsamında illere 

kömür nakli 

 Yükleme Yeri Nakledilecek Yer Miktarı 

 Amasra TİM Adapazarı 7.000 ton 

b) İşin başlama ve bitiş tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip iş 

başlayacak olup 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15.07.2013 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1313812 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
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k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, isteklinin ortak girişim olması halinde 

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

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 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. 

5.1.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

5.1.2. İstenmiyor. 

5.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

İhale idari şartnamesinin 55.2 maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6 - 1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - 2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

6 - 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

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

8 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

"İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. ihale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 nolu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 15.07.2013 Pazartesi - saat 15:00'e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

15.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 5253/1-1 
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2 ADET PİST ÖZEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ IŞIK SEVİYE ÖLÇÜM SETİ ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2013/24 

1 - İdarenin 

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

Etiler/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 312 204 23 41-2042348-2042626-2042878-2042340 

Fax: +90 312 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı-2 Adet Pist Özel Aydınlatma Sistemleri Işık 

Seviye Ölçüm Seti temini 

b) Teslim yeri : Ankara Esenboğa ve Antalya Havalimanı Başmüdürlükleri 

Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Depoları 

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

200 gündür. 

3 - İhalenin 

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

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 31.07.2013 / 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 

durumlar da 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, 
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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, 

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. 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. istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını 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 kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak 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, üretici firmaya ait ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite Sistem Belgesini teklifle 

beraber verecektir. 

4.2.4. İstekli, üretici firmanın Mobil ve Laboratuvar sistemlerinin ICAO standartlarında 

ölçüm yaptığını, bağımsız laboratuvarlar ya da bağımsız kuruluşlarca verilen sertifika, rapor vb. 

belgeler ile belgeleyecektir. 

4.2.5. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları: 

İstekliler malzemelerin teknik özelliklerini belirtir katalog ve broşürlerini teklif ekinde 

verecektir. 

4.3. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.3. 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. 
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Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

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, 31.07.2013 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne 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. 5329/1-1 

—— • —— 

YHT SETLERİNE 16 ADET RÖMORK 8 ADET DİŞLİ TEKERLEK TAKIMININ 

MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/79044 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1737       Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : YHT Setlerine16 adet römork ve 8 adet dişli 

tekerlek takımın malzemesinin Teknik Şartnameye Göre Alımı. 

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 YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 16/07/2013 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi     

2. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 80 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. 5328/1-1 
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1 ADET SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

1 Adet SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU) Cihazı alımı işi, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/75350 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bozok Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Merkez/ 

YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 242 10 78 – 0 354 242 10 84 

c) Elektronik posta adresi : idari.mali@bozok.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Cihazı 

Alımı 

b) Teslim yeri : DAP/Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Lab. 

Merkez/YOZGAT  

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp cihaz 180 

(yüzseksen) takvim günü içinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez/ 

YOZGAT 

b) Tarihi ve saati : 03.07.2013 Çarşamba 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 ilgili 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 gösteren 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, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

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

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur, 

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

4.1.9. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya 

davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

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

kriterler; 

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen 

bedelin %20 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

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

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4) İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır; 

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi 

olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya 

isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat 
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Yeterlik Belgesi, Aday 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, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday 

veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları; 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait orijinal doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik şartnameye cevap beyanı (şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak 

verilecektir), 

4.2.5. Kalite, Standart ve Sertifikalara ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif dosyası içerisinde 

sunulacaktır. Ayrıca istenilen belgeler cihaza ait teknik şartnamede belirtilmiştir. İstekliler teknik 

şartnamede istenilen ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk belgelerinin asılları ya da aslı 

idare veya noter tarafından onaylanmış fotokopilerini teklif dosyası kapsamında sunmak 

zorundadır. Ancak teknik şartnamede herhangi bir belge belirtilmemiş ise teklif edilen cihaz için 

ulusal veya uluslararası standartlara uygunluk belgelerinden biri (TSE, ISO, CE) teklif dosyası 

kapsamında sunulacaktır. 

4.2.5.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 

Teklif verecek firmaların benzer iş olarak; her türlü laboratuar cihazı alımı işi benzer iş 

olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1 - İhale dokümanı Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT adresinde görülebilir ve 150,00 Türk Lirası (Posta Yolu 

Satış: 170,00 TL, Yurtdışı Satış: 200,00 TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 03/07/2013 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Bozok Üniversitesi 

Rektörlüğü Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT 

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 en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5239/1-1 
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TEİAŞ 154-380 KV'LIK ENERJİ İLETİM HATLARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİN 

HİZMET ALIMI YOLU İLE YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 ADAPAZARI 

İhale kayıt numarası : 2013/70839 

1 - Teşekkülün 

a) Adresi : TEİAŞ 5. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 

SAKARYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751030          02642753828 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Yıl süreyle, toplam 787,290 km TEİAŞ 380 ve 154 

Kv E.İ. Hatlarının Bakım ve Onarım işlerinin Hizmet 

Alımı yoluyla yaptırılması  

b) Yapılacağı yer : E.N.H.İ.B/8.5.1 Grubunda yer alan iletim hatları ihale 

dokümanları ekinde verilen hat şemasında gösterilmiş 

işletme adlarına göre tanımlanmış hatlardan 

oluşacaktır. 

c) İşin süresi : 3 YIL (36 Ay) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 

Adapazarı/SAKARYA 

b) Tarihi ve saati : 03.07.2013 Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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 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, 

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, 
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c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

 ğ)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere 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, 

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

1) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 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 (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

kriterler: 

1) Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

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

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

2) Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  

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

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
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Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

3) İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

1) İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini/verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

3) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 
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4) İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki 

İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları 

Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için 

ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı  

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI  HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

Her bir grup için 6 6 x 45 = 270 

Grup Mühendisi  1 1 x 45 = 45 

 

4.4 - İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

Yönetme Belgeleridir. 

İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim seviyesi 

asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe 

koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 5. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 

Maltepe Mah. Orhan Gazi Caddesi No: 74 SAKARYA adresinde görülebilir ve 100,00 TL 

karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Teklifler, 03.07.2013 - saat 14.00’e kadar TEİAŞ 5. İLETİM TESİS VE İŞLETME 

GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Cad. No: 74 Adapazarı/SAKARYA'a 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan İstekliyle toplam bedel üzerinden fiyat Sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4924/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2012 yılı gayri safi geliri 181.586,04.-TL. olan ikinci sınıf EDİRNE DÖRDÜNCÜ 

NOTERLİĞİ 7 Ağustos 2013 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 5344/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Karşıya Üçüncü 

Noterliği 4 Ağustos 2013, Konya Üçüncü Noterliği 8 Ağustos 2013, Bakırköy Dördüncü 

Noterliği ile Bursa Ondördüncü Noterliği 10 Ağustos 2013 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle 

boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

Sıra No Noterliğin Adı 2012 Yılı Gayrisafi Gelirleri 

1 - BAKIRKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 820.673,97.-TL. 

2 - BURSA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 653.920,50.-TL. 

3 - KARŞIYAKA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 936.733,75.-TL. 

4 - KONYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 957.111,24.-TL. 

 5345/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARI 

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Hüsnü TORTOP’a 

“12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 

04.06.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 04.06.2014 tarihinde son bulacaktır. 

 5314/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2011/307 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5339/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çelebi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, 668 ada, 5 parsel üzerindeki 639021 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 71586 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 934 nolu yapı 

denetim izin belgesine sahip Çelebi Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Evrim 

ŞAMATACI (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36782), Gökhan ERTAN (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16388 Oda Sicil No:52611), Orhan KADİROĞLU 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79817), Gökhan ALTINKAYA (Makine 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75992), sorumlu denetim elemanları Recai OBUT 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14998, Oda Sicil No:14929), Aşkın ÖZBEK 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14095, Oda Sicil No:37085), Selami 

AYSU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3813, Oda Sicil 

No:19920) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5282 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5306/1/1-1 

————— 
Anahtar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik köyü, 16.N.I pafta, 1802 parsel üzerindeki 627269 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b), (ç) ve (l) fıkraları ile 6. 

maddesinin 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret 

Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Anahtar 

Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:4804, Oda Sicil No:20516), sorumlu denetim elemanı Derviş 

KARARER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. NO:21820032682) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 

tarihli ve 5283 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5306/2/1-1 

————— 
Met Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, 613 ada, 44 pafta, 64 parsel üzerindeki 670899 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6389 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret 

Odasına kayıtlı 699 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Met Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Hayretdin GÜRSES (Mimar, Oda Sicil No:22153), Aydın CARTI 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60086), sorumlu denetim elemanları Aliye 

LENGERLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13795, Oda Sicil No:8976), 

Halis SUCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5556, Oda Sicil 

No:11673), Kemal KURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2681, Oda Sicil 

No:15998), Muhammed Ali ÖZYALVAÇLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

83546), Özer ŞENTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89610) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 

tarihli ve 5284 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5306/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

D&K Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, 310 ada, 94 parsel üzerindeki 768832 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkraları, 3. maddesinin 

2. paragrafı, 6. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 2, 3 ve 5. 

fıkraları, 5. maddesinin 1, 2/b, 2/ç, 4/ç, 4/e, 4/ı, 4/o ve 4/l bentleri, 6. maddesinin 1, 4 ve 5. 

bentleri, 7. maddesinin 1. ve 2. bentleri, 9. maddesinin 1, 3. ve 5. bentleri, 16. maddesinin 6. ve 

10. bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6812 Ticaret Sicil No ile 

Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1119 nolu yapı denetim izin belgesine sahip D&K Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Serhat DOĞAN (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78818), Mustafa KAYCIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 66761), Tuğba ASLAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38176), 

sorumlu denetim elemanları Salim AKKUŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:2733, Oda Sicil No:9502), Necdet ÇINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:8434, Oda Sicil No:6517),Dursun YAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:16329, Oda Sicil No:18389), Tayfun ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16977, Oda Sicil No:24346), Esra BOZKURT (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:92810) ve Alperen BAL’ın (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86564) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.06.2013 tarihli ve 5285 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  5306/4/1-1 

—— • —— 

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden: 

Selim Ateş OKTAR isimli şahsın şikayeti ile ilgili olarak Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumu İstanbul Güney Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve 

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Hemşire Melike KOÇ, 

As.Dr.Ulaankhu BATGEREL, Uz.Dr.Osman HACIÖMEROĞLU, Hemşire Ufuk SARILMAZ, 

As.Dr.Gamze AYAR, Uz.Dr.Nuray ERDAL, Uz.Dr.Gökay GÜNGÖR hakkında yapılan ön 

inceleme neticesinde İstanbul Valiliği tarafından 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 11/02/2013 

tarih ve 2013/43 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" dair karar, Hemşire Melike 

KOÇ'a tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı 

tebligat kanununun 28., 31. maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine, gazetede 

yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5302/1-1 

————— 
Filiz KARAGÖZ isimli şahsın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri 

hakkındaki şikayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunun 

05/03/2013 tarih ve 2012/162208 sayılı yazısı ve eklerine istinaden başlatılan Ön İnceleme 

neticesinde; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr.Fatih COŞKUN hakkında 

İstanbul Valiliğince 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 16/04/2013 tarih ve 2013/96 sayılı 

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE dair karar, Filiz KARAGÖZ'e tebligat adresinde 

bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28., 31. 

maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 

gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.  5303/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 21 Haziran - 05 Temmuz 2013 tarihleri 

arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. 

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü 

Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre 

atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette 

bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere 

(http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları 

gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe 

Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar 

olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir 

ceza almamış olmaları gerekir. 

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. 

maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web 

adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve 

doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve 

öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak 

hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim 

edeceklerdir.  

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI 

Piyano  Profesör (2) 1 

Yaylı Çalgılar  Profesör (3) 1 

Bale  Doçent (4) 1 

   

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP    

TARİHİ ENSTİTÜSÜ  Doçent (5) 1 

   

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ    

 Profesör (1) 1 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   

Restoratif Diş Tedavisi  Profesör (6) 1 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi  Doçent  1 

Endodonti  Doçent  3 

Protetik Diş Tedavisi  Doçent (7) 1 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi  Yrd. Doçent  1 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Yrd. Doçent  1 
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ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI 

Endodonti  Yrd. Doçent  1 

Periodontoloji Yrd. Doçent  1 

Protetik Diş Tedavisi Yrd.Doçent 1 

   

ECZACILIK FAKÜLTESİ    

Analitik Kimya Doçent (8)  1 

Biyokimya  Doçent (9) 1 

Farmasötik Teknoloji Doçent (10) 1 

Farmasötik Teknoloji Doçent (11) 1 

Analitik Kimya  Yrd. Doçent (12) 1 

Farmasötik Kimya  Yrd. Doçent (13) 1 

Farmasötik Mikrobiyoloji  Yrd. Doçent (14) 1 

Eczacılık Temel Bilimleri  Yrd. Doçent (15) 1 

   

EDEBİYAT FAKÜLTESİ     

Felsefe  Profesör  1 

Türk Halk Bilimi  Profesör  1 

Psikoloji  Doçent (16) 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı  Doçent (1) 1 

Almanca Mütercim-Tercümanlık  Yrd. Doçent (1) 1 

Fransız Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent (1) (17) 1 

Tarih Yrd. Doçent  2 

Türk Dili ve Edebiyatı Yrd. Doçent (18) 1 

Türk Halk Bilimi Yrd. Doçent  1 

   

EĞİTİM FAKÜLTESİ   

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Profesör  1 

İngiliz Dili Eğitimi  Profesör (1) (19) 1 

İlköğretim Matematik Eğitimi  Profesör  1 

Psik.Danış ve Rehberlik  Profesör  1 

Özel Eğitim Profesör  1 

Bilgisayar ve Öğr.Tekn.Eğitimi Doçent  1 

Eğitim Programları ve Öğretim  Doçent  1 

Fen Bilgisi Eğitimi  Doçent  1 

Fizik Eğitimi  Doçent (1) 1 

İngiliz Dili Eğitimi  Doçent (1) (19) 1 

Kimya Eğitimi  Doçent (1) 1 

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Doçent (20)  

Alman Dili Eğitimi  Yrd. Doçent (1) 1 

Eğitim Programları ve Öğretim  Yrd. Doçent  2 

Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Ekonomisi  Yrd. Doçent (21)  1 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Yrd. Doçent  1 
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ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI 

İngiliz Dili Eğitimi  Yrd. Doçent (1)(22) 1 

Psik.Danış. ve Rehberlik  Yrd. Doçent  1 

   

FEN FAKÜLTESİ   

Uygulamalı İstatistik  Profesör (23) 1 

Aktüerya Doçent  1 

Genel Biyoloji  Doçent  1 

İstatistiksel Bilgi Sistemleri  Doçent (24) 1 

Yöneylem Araştırması  Doçent (24) 1 

Aktüerya  Yrd. Doçent (25) 3 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi  Yrd. Doçent (26) 1 

İstatistiksel Bilgi Sistemleri  Yrd. Doçent (24) 1 

   

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ    

Resim  Profesör (27) 1 

Resim  Doçent (27) 1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Yrd. Doçent (88) 1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Yrd. Doçent (89) 1 

   

   

HACETTEPE ANK. SAN. ODA.1. OSB. MYO.   

 Profesör  1 

 Yrd.Doçent  1 

   

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ    

 Profesör(1)(28) 1 

 Doçent (1)(29) 2 

 Doçent (1) (30) 2 

 Doçent(1) (31) 1 

   

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ    

İç Hastalıkları Hemşireliği  Doçent (1) (32) 1 

İç Hastalıkları Hemşireliği  Yrd. Doçent (1) (33) 1 

Hemşirelik Esasları  Yrd. Doçent (1) (34) 1 

   

HUKUK FAKÜLTESİ    

Anayasa Hukuku  Profesör  1 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi  Profesör  1 

Medeni Hukuk  Profesör  1 

Anayasa Hukuku  Doçent  1 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku  Doçent  1 

Medeni Hukuk  Doçent  1 
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ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI 

İdare Hukuku  Doçent  1 

Genel Kamu Hukuku  Yrd. Doçent  1 

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Yrd. Doçent  1 

   

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ    

Aile ve Tüketici Bilimleri  Profesör 2 

Siyasi Tarih Profesör(1) 1 

Yerel Yönetimler ve Siyaset Profesör(1) (35) 1 

Aile ve Tüketici Bilimleri Doçent  1 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama  Yrd. Doçent(1) (36) 1 

   

KANSER ENSTİTÜSÜ    

Klinik Onkoloji Profesör(1) 1 

   

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ   

Kardiyoloji Doçent (1) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (1) 1 

Plastik Rekon.ve Est.Cerrahi Yrd. Doçent(1) (37) 1 

   

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    

Bilgisayar Donanımı  Profesör (1) 1 

Elektronik  Profesör(1) 1 

Genel Fizik  Profesör(1) 1 

Hidrojeoloji  Profesör(38) 1 

Endüstri Mühendisliği  Doçent (1) (39) 1 

Geoteknik  Doçent(1) (40) 1 

Fotogrametri Doçent (1) (41) 1 

Konstrüksiyon ve İmalat Doçent(1)(42) 1 

Makine Teorisi ve Dinamiği Doçent(1)(43) 1 

Bilgisayar Yazılımı Yrd.Doçent(1) (44) 2 

Çevre Bilimleri  Yrd. Doçent(1) 1 

Elektronik  Yrd.Doçent (1) (45) 1 

Gıda Bilimleri  Yrd. Doçent(1)(46) 1 

Hidrolik  Yrd.Doçent(1) 1 

Jeodezi  Yrd.Doçent(1) (47) 1 

Otomotiv  Yrd.Doçent (1)(48) 1 

Otomotiv  Yrd.Doçent(1) (49) 1 

Otomotiv Yrd. Doçnt(1) (50) 1 

Temel İşlemler ve Termodinamik  Yrd.Doçent(1) (51) 1 

   

NÖRO. BİLİM. VE PSİK ENST.   

 Doçent (1) (52) 1 

 Yrd. Doçent (1)(53) 1 
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ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI 

NÜFUS ETÜTLERİ ENST.   

Politika ve Stratejik Çalışmalar Profesör (1)(54) 1 

Nüfus Bilimleri Doçent (1) (55) 1 

Sosyal Araştırma Yöntemleri  Doçent (1) (55) 1 

Nüfus Bilimleri  Yrd. Doçent (1) (56) 1 

Politika ve Stratejik Çalışmaları  Yrd. Doçent (1) (57) 1 

   

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ    

 Yrd. Doçent 1 

   

POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO   

 Yrd. Doçent (58) 1 

   

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    

Çocuk Gelişimi  Profesör (59) 1 

Odyoloji  Profesör (60) 1 

Ergoterapi  Doçent  1 

Toplu Beslenme Sistemleri  Doçent  1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Yrd. Doçent  1 

Odyoloji  Yrd. Doçent  1 

   

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU    

 Doçent (61) 1 

 Yrd.Doçent (62) 1 

 Yrd. Doçent (63) 1 

   

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNO. YÜKSEKOKULU   1 

 Profesör (64) 1 

 Profesör 1 

 Yrd. Doçent (65) 1 

TIP FAKÜLTESİ   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Profesör (Türkçe) (1)(66) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Profesör (İng.) (1)(67) 1 

Göz Hastalıkları Profesör (İng.) (1)(68) 1 

İç Hastalıkları  Profesör (İng.) (1) (69) 1 

İç Hastalıkları  Profesör (Türkçe) (1) (70) 1 

Tıbbi Mikrobiyoloji  Profesör (Türkçe)(1) (71) 1 

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör (Türkçe) (1) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Doçent (Türkçe) (1) (72) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Doçent (İng.)(1) (87) 1 

Göğüs Hastalıkları  Doçent (Türkçe) (1) (73) 1 

İç Hastalıkları  Doçent (Türkçe) (1) (74) 1 

İç Hastalıkları  Doçent (İng.) (1) (75) 1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2013 – Sayı : 28684 

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI 

Radyoloji  Doçent (Türkçe)(1) (76) 1 

Tıbbi Biyokimya  Doçent (İng.) (1) (77) 1 

Tıbbi Farmakoloji Doçent (Türkçe) (1) 1 

Tıbbi Farmakoloji Doçent (İng) (1)  1 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi  Doçent (Türkçe) (1) (78) 1 

Aile Hekimliği Doçent (Türkçe) (1)  1 

Göğüs Hastalıkları  Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (79) 1 

Kardiyoloji  Yrd. Doçent (İng.) (1) 1 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (80) 1 

   

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTİSÜ   

 Profesör (81) 1 

 Profesör (82) 1 

 Doçent (83) 1 

 Doçent (84) 1 

 Yrd. Doçent (86) 1 

 

AÇIKLAMALAR 

- Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarına başvuran Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör 

adaylarının Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na 

sahip olmaları şarttır. 

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların 

ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders 

verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirmeyen adayların başvuruları işleme 

konulmayacaktır. 

2. Doçentliğini Piyano Sanat Dalından almış olmak. 

3. Doçentlik unvanını Kontrabas Sanat Dalından almış olmak 

4. Doçentlik unvanını Bale Dansçılığı alanından almış olmak 

5. Doçentliğini Cumhuriyet Tarihi alanından almış olmak. 

6. Doçentlik çalışmasını beyazlatma tedavisi konusunda yapmış olmak 

7. Doktorasını dental porselenler konusunda yapmış olmak 

8. Analitik kimya alanında doktora yapmış olmak 

9. Kanser Biyokimyası konusunda doktora yapmış olmak 

10. Biyofarmasötik ve farmakokinetik programında doktora yapmış eczacı olmak. 

11. Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış eczacı olmak. 

12. Analitik Kimya alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. 

13. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, doktorasını farmasötik kimya alanında yapmış 

olmak. 

14. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, 

15. Polimer bilimi ve teknolojisi alanında doktora yapmış olmak 

16. Lisansüstü eğitimini uygulamalı (klinik) psikoloji alanında yapmış olmak. 
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17. Dilbilim (pragmatik) alanında doktora yapmış olmak. 

18. Doktorasını "Eski Anadolu Türkçesi, Tarihi Tıp Metinleri" alanında yapmış olmak. 

19. Doçentlik unvanını İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak. 

20. Türkçenin eğitimi ve öğretimi bilim dalında doktora yapmış olmak. 

21. Eğitim yönetimi alanında çalışmaları ve okul yöneticiliği yapmış olmak. 

22. Doktorasını eğitimsel ve uygulamalı dilbilim alanında yapmış olmak 

23. İstatistik alanında doçent unvanına sahip olmak. 

24. İstatistik alanında doktora derecesine sahip olmak. 

25. Aktüerya bilimleri ya da istatistik alanında doktora yapmış olmak. 

26. Analiz - fonksiyonlar teorisi alanında doktora yapmış olmak. 

27. Resim alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak 

28. Doçentlik unvanını Halk Sağlığı alanında almış olmak 

29. Doktorasını iş sağlığı alanında yapmış olmak. 

30. Halk Sağlığı alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak 

31. Doçentlik unvanını sağlık kurumları yönetimi alanında almış olmak 

32. Doçentlik unvanını İç Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak. 

33. Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak 

34. Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak 

35. Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak 

36. Genel İşletme doktorası yapmış olmak. 

37. Avrupa Plastik Cerrahi Board yeterlilik sertifikası sahibi olmak. 

38. Lisansını Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünden almış olmak. 

39. Doktorasını kuyruk sistemleri alanında yapmış olmak 

40. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini inşaat mühendisliğinden almış olmak 

41. Doktorasını video ve sayısal kameralarla coğrafi bilgi sistemlerine veri toplama 

olanakları konusunda yapmış olmak. 

42. Doktorasını ileri seramik toz üretim süreçleri konusunda yapmış olmak 

43. Doktorasını esnek mekanizmalar konusunda yapmış olmak. 

44. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar 

bilimlerinden almış olmak. 

45. Örüntü tanıma ve istatistiksel modelleme konularında doktora yapmış olmak. 

46. Doktorasını Gıda Mühendisliğinde yapmış olmak. 

47. Doktorasını jeomateryaller alanında yapmış olmak. 

48. Doktorasını otomotivde pasif güvenlik konusunda yapmış olmak. 

49. Doktorasını taşıt dinamiği kontrolü konusunda yapmış olmak. 

50. Doktorasını hareketli robot konusunda yapmış olmak. 

51. Lisans yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanından almış 

olmak, 

52. Uzmanlığını Nöroloji alanında, doktorasını Temel Nörolojik Bilimler konusunda 

yapmış olmak 

53. Nöroloji uzmanı olmak ve Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) doktorası yapmış 

olmak. 

54. Doçentlik unvanını nicel karar yöntemleri alanından almış olmak 
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55. Doçentlik unvanını demografi alanından almış olmak 

56. Coğrafya alanında doktora yapmış olmak 

57. Sayısal yöntemler konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

58. Zemin mekaniği konusunda doktora yapmış olmak 

59. Doktorasını çocuk sağlığı ve eğitimi alanında yapmış olmak. 

60. Doktorasını Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında yapmış olmak. 

61. Odyoloji alanında doçentlik ünvanına sahip olmak, eğitim odyolojisi alanında doktora 

yapmış olmak. 

62. Protez, ortez ve biyomekanik alanında doktora yapmış olmak. 

63. Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak. 

64. Spor sosyolojisi alanında çalışmaları olmak 

65. Antrenman bilimi alanında doktora yapmış olmak. 

66. Yeni doğan uzmanı olmak 

67. Çocuk Gastroenteroloji uzmanı olmak. 

68. Retina konusunda uzmanlaşmış olmak 

69. İşyeri hekimliği sertifikası olmak. 

70. Romatoloji uzmanı olmak 

71. Mikrobiyoloji doktorası yapmış olmak. 

72. Kemik iliği nakli yapabilir sertifikası olmak. 

73. Uluslararası medikal torakoskopi sertifikası olmak. 

74. Nefroloji yandal uzmanlığı yapmış olmak. 

75. Romatoloji uzmanı olmak. 

76. Meme kanseri taramaları konusunda doktora yapmış olmak. 

77. Doktora ve Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanından almış olmak. 

78. Doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak. 

79. Uyku hastalıkları eğitimi almış olmak, Sağlık Bakanlığı Sigarayı Bıraktırma sertifikası 

olmak. 

80. Koklear implant ve beyin sapı implantı ameliyatlarında deneyimli olmak. 

81. Doçentlik unvanını Osmanlı kurumları ve medeniyeti tarihi alanından almış olmak, 

82. Doçentlik unvanını yeni ve yakın çağ alanından almış olmak ve İran Tarihi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak 

83. Doçentlik unvanını Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları alanından almış olmak 

84. Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanından almış ve Türkçenin yabancılara 

öğretimi konusunda deneyimli olmak. 

85. Doktorasını Tarih Anabilim Dalında yapmış ve Orta Asya Hanlıkları üzerine 

çalışmaları olmak. 

86. Doktorasını Yeni Türk Dili Anabilim Dalından almış olmak. 

87. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak ve kök hücre nakli ile hücresel tedaviler 

konusunda çalışmaları olmak 

88. Geleneksel Türk mimarisinin modern yorumu alanında doktora yapmış olmak 

89. Türkiye”de çağdaş konuk üretimi ve pazarlama stratejileri konusunda mimarlık 

doktorası yapmış olmak. 5313/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve  Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ
— Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak

Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin
Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/28)

— Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI
— Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve

Koordinasyon Kurulunun 17/6/2013 Tarihli ve 2013/4 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
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b - Çeşitli İlânlar
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