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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                               1 Şubat 2014
        69471265-305-809

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Şubat 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Şubat 2014
        68244839-140.02-4-66

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 1/2/2014 tarihli ve 69471265-305-809 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Şubat 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan
Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Şubat 2014
PAZARTESİ

Sayı : 28902



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             1 Şubat 2014

        69471265-305-810

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Şubat 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği

Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   1 Şubat 2014

       68244839-140.03-37-67

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 1/2/2014 tarihli ve 69471265-305-810 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Şubat 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği

Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             1 Şubat 2014

        69471265-305-811

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Şubat 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor

Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   1 Şubat 2014

       68244839-140.03-38-68

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 1/2/2014 tarihli ve 69471265-305-811 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Şubat 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor

Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

3 Şubat 2014 – Sayı : 28902                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



YÖNETMELİKLER

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, faaliyet alanları, çalışma

usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Labora-

tuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine, faaliyet alanlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde araştırma laboratuvarı, araştırma-uygulama merkezi ve benzer

birimlerin faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek eşgüdümü sağ-

lamak, geliştirmek, güçlendirmek, bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açıl-

masını sağlamak.

b) Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (GÜBAP), üniversiteler, araş-

tırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ve bunlarla yürütülen projeler ile üçüncü

şahıslardan gelecek analiz isteklerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde merkezin

olanakları ölçüsünde değerlendirmek ve karşılamak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların ve aletlerin günün

koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve yenilenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje

yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek,

Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma

sunmak.

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel araştırma kuruluşları ile işbirliği yaparak ileri

teknoloji projeleri üretmek ve sürdürmek için finansal kaynak teminine çalışmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Projelerin üretimi, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması için danışmanlık hizmetlerini

koordine etmek.

b) Merkeze bağlı laboratuvarların akredite olmaları için çalışmalar yapmak.

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer

ve kurs gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık bilimsel faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı rapor hazırlamak.

d) Merkezin olanakları ve işlevleri ile ilgili tanıtımını gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörce üç yıl için

görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faali-

yetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilme-

lerinde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden so-

rumlu olduğundan bu yöndeki gerekli tedbirleri alarak uygulamak.

b) Merkezde yürütülen çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini

sağlamak.

c) Merkezin, laboratuvar birimlerindeki araç ve gereçler ile personelinin düzenli ve et-

kin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek, toplan-

tılara başkanlık etmek.

d) Yönetim ve Danışma Kurullarınca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, gelecek yıla ait çalışma programını ve bütçe öne-

risini önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşlerini alarak

Rektöre sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkez araştırma laboratuvarının akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçe-

leriyle birlikte hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin temel işleyiş ve esaslarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayını al-

dıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 ‒ (1) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi

bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişinden

Müdüre karşı sorumludurlar. Müdür yardımcıları ayrıca, Müdürün verdiği görevleri yerine ge-

tirmek, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet etmek ve laboratuvarlar arasında ko-

ordinasyonu sağlamakla görevlidirler.

(3) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde müdür yardımcılarının

görevi sona erer yerlerine aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en fazla

yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bilgi ve tecrübeleri esas alınarak Rektör tara-

fından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dol-

madan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin

yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa çoğunluk ile toplanır.

Müdür gerekli hallerde Yönetim Kurulunu belirlenen süre dışında toplantıya çağırabilir. Ka-

rarlar toplananların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç defa toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 ‒ (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda Merkezin faaliyetlerini düzenlemek,

Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi, yönetimi, laboratuvarların işleyişi ve sorumluları ile ilgili

konularda gerekli kararları almak.

b) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak ele-

manları belirlemek.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, bunların uygulanma-

sını sağlamak ve gerekli durumlarda usul ve esasları hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Araştırma projelerinin desteklenme esaslarını belirlemek, bu esaslar doğrultusunda

sunulan projelerin Merkezin amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, öncelikli projeleri

belirlemek ve bunların araştırmacılara duyurulmasını ve yürütülmesini takip etmek.

d) Müdür tarafından faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzen-

lenmesi ile ilgili esasları belirlemek, sunulan raporları, program ve bütçe önerilerini değerlen-

dirmek ve raporlar doğrultusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

e) Danışma Kurulunun da önerilerini dikkate alarak Merkez laboratuvarlarında ve AR-GE

birimlerinde yapılacak analizler ve danışmanlık hizmetleri için ücretleri belirlemek ve Üniver-

site Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğe bildirmek.

f) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

g) Danışma kurulunda belirtilen görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 ‒ (1) Danışma Kurulu, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla

doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabileceği düşünülen

Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkezden yararlanan akademik

kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az on bir en çok on beş kişiden oluşur. Mü-

dür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Rektör gerekli gördüğü du-

rumlarda Danışma Kuruluna tek sayı olmak üzere beş üyeye kadar ilave görevlendirme yapa-

bilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 ‒ (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında yeni laboratuar ve

AR-GE birimlerinin kurulmasında ve Merkezin işlevleriyle ilgili olarak önerilerde bulunmak

ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.
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b) Laboratuvar analizleri ve danışmanlık hizmetlerinin ücretlerinin tayininde görüş bil-

dirmek ve gerekli durumlarda Merkezin kendileri ile ilgili birimlerinde danışmanlık yapmak.

c) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine, alacağı kararlarla katkıda bulunmak.

ç) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek

ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

d) Merkezin amaç ve çalışma konuları ile ilgili uzmanların görüş ve önerilerinin alın-

masını sağlamak.

e) Müdürün talepleri doğrultusunda plan, program ve bütçe önerileri hakkında görüş

bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin işlevsel yapısı

MADDE 15 ‒ (1) Merkez; Merkez laboratuvarları, AR-GE birimleri, bunlara bağlı

araştırma laboratuvarları, pilot tesisler ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur.

(2) AR-GE birimlerinin başında, birimdeki iş akışını düzenleyip uygulayan ve Müdür

ile ilişkileri sağlayan birer başkan bulunur. AR-GE Biriminin Başkanı, Müdürün görüşü alına-

rak Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(4) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(5) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar

Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Döner sermaye hizmetleri

MADDE 16 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 19/2/2010

tarihli ve 27498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermayesi

İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili EABDAK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversitede görev yapmakta

olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar, araştırma görevlileri ve uzmanlar için

de öngörülen sayıda yüksek lisans veya doktora kontenjanı ayrılabilir. Bu adaylar başvuru ve

kabul koşullarını yerine getirmek zorundadır. Bu tür başvurularda adaylar kendi aralarında ba-

şarı puanlarına göre sıralanır, başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans

veya yüksek lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde

yabancı dil ve ALES koşulu aranmaz. Bu programlara başvuran adayların başarı notu; lisans

mezuniyet notunun %90’ı ve yazılı ve/veya sözlü mülakat notunun %10’u alınarak hesaplanır.

Adaylar, yüksek puandan düşük puana doğru sırayla ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Ba-

şarı notunun eşit olması durumunda sırasıyla mezuniyet notuna ve mülakat notuna bakılarak

yerleştirme yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans program-

larını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almaları da gerekir. Lisans

diploması ile başvuranların not ortalamalarının yüzlük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde

en az 3.00, yüksek lisans diplomasına sahip olanların yüksek lisans not ortalamasının 4’lük

sistemde en az 2.50, yüzlük sistemde en az 75 olması gerekir. Lisans/yüksek lisans mezuniyet

notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kul-

lanılır.”

“b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlardan ALES puanının başvurdukları program

puan türlerinde en az 55, lisans diploması ile başvuranlardan ALES puanının başvurdukları

program puan türlerinde en az 80 standart puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca

kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan alması gerekir.”

“(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek li-

sans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı/sözlü veya mülakat sonucu esas alınır. Değer-

lendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, ya-

bancı dil puanının %10’u ve yazılı/sözlü veya mülakat sonucunun %20’si dikkate alınarak he-

saplanan puan değeri toplamının en az 65 olması gerekir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, kredili dersler ve dönem
projesi olmak üzere toplamı en az 90-120 AKTS krediden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABD başkanlığı öğren-

cilerin kesin kayıtlarını izleyen yedi iş günü içinde, her öğrenci için ders seçimine yardımcı
olmak ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi veya
doktoralı öğretim görevlisini belirler ve EYK’ya gönderir. Danışmanlar öncelikle EABD’sinde
görevli öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilirler. Ancak EABDAK
tarafından uygun görüldüğü takdirde, Üniversite kadrosunda bulunan ve doktora veya doçentlik
bilim alanları danışmanlık yapacakları bilim alanı ile aynı olmak şartı ile bir öğretim üyesi
veya doktoralı öğretim görevlisi de danışman olarak önerilebilir. Danışman önerileri yarıyıl
başlangıcından itibaren en geç onbeş iş günü içerisinde EYK tarafından karara bağlanarak, da-
nışman atamaları yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını tamam-

lama süresi birinci ve ikinci öğretimde en fazla altı yarıyıldır.
(2) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı

ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili
döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK
RAPORLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2006 tarihli ve 26135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/8/2012 28397
2- 3/7/2013 28696
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03/02/2014 

Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Şubat 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 28902 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 7. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2009/576 

Karar No : 2010/873 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

mahkememizin 28/12/2010 tarih ve 2009/576 Esas, 2010/873 Karar sayılı kararı ile sanık Ana 

NIKOLEISHVILI'nın TCK.nun 142/1-b, 53/1-a,b,c,d,e, maddesi uyarınca sanığın 6 Ay Hapis 

Cezası ile Cezalandırılmasına, Sanığın sabıkasız oluğu, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum 

ve davranışlarının göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği konusunda 

mahkememize vicdani kanaat geldiğinden CMK.nun 231. madde gereğince sanık hakkındaki bu 

suçtan verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara 

rağmen sanık Ana NİKOLEISHVILI'ye kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında 

tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 

yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 

beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 

Antalya Nöb. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olup itiraz edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 384 

—— •• —— 

Alanya 4. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/1182 

Karar No : 2013/424 

Mahkememizin 11/09/2013 tarih, 2011/1182 esas, 2013/424 sayılı kararı ile; Mehmet ve 

Fatma oğlu, 02/06/1977 D.lu, Yozgat-Yerköy-Delice nüfusuna kayıtlı olan sanık Bülent 

GÜLÜMSER hakkında, mağdur Alim GÜLEÇ'e yönelik Basit Yaralama ve Hakaret 

eylemlerinden açılan kamu davasının düşürülmesine, mağdura yönelik Tehdit eyleminden ise 

sanığın beraatine karar verilmiş olup gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 

GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık Bülünt GÜLÜMSER'e tebliğine ve kararın Resmi 

Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur. 240 
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2013/263 

Karar No : 2013/274 

Kasten Yaralama ve Askeri Eşyayı Kasten Tahrip suçlarından sanık Medeni ve Şafaf Oğ. 

1992 D.lu, Batman, Beşiri, Yarımtaş Ky. Nfs. Kyt.lı Ağit EKİNCİ hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 24 05.2013 gün ve 2013/263-274 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

1 - Sanık Ulş. Er. Ağit EKİNCİ’nin 09.07.2012 tarihinde mağdur Mesut ÖRSOĞLU'na 

yönelik “Kasten yaralama” suçunu işlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan, eylemine uyan 

TCK.nun 86/1’nci maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın eylemiyle mağdurun burun kemiğinde kırılmaya sebep olması nedeniyle 

cezasının TCK'nın 87/3 maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak arttırılarak BİR YIL 

İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın atılı suçu haksız tahrik altında işlediği anlaşıldığından, cezasından TCK.nun 

29’ncu maddesi uyarınca takdiren 3/4 oranında indirim yapılarak, sanığın ÜÇ AY ON BEŞ GÜN 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak TCK.'nun 62’nci 

maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak İKİ AY YİRMİ YEDİ GÜN HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.’nun 231’nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş 

olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 

çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.’nun 231/7’nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 sayılı C.M.K.’nun 231/8’inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.’nun 231/10’ncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 

takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 

verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.’nun 231/11’inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

BİLDİRİLMESİNE, 

2 - Sanık Ağit EKİNCİ’nin 09.07.2012 tarihinde “Askeri Eşyayı Kasten Tahrip Etmek” 

suçunu, zorunluluk halinde işlediği anlaşılmakla, CMK.nun 223/3-b maddesi uyarınca sanığın 

atılı suçtan CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA; kararı verilmiş olup, KATILAN, tüm 

aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 

Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 91 



3 Şubat 2014 – Sayı : 28902 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

                                                                                               VAN 

Esas No : 2009/1913 
Karar No : 2013/7 Müt. 
Sanık Kimliği : İbrahim KÖSEOĞLU, Recep ve Güner oğlu, 24 Mart 1985 doğumlu, 

Tekirdağ/Çorlu-Sarılar köyü nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası: 30863154268. Bitlis/Hizan İlçe Jandarma 
Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1986/1 tertip Jandarma Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Jandarma Er İbrahim KÖSEOĞLU hakkında 
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 16.01.2013 tarih ve 2009/1913 
esas, 2013/7 Müt. karar sayılı duruşmasız işlere dair kararıyla; 

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesince 15.09.2009 tarih ve 
2009/1913 esas, 2009/1433 karar sayılı hükmü ile hükümlü İbrahim KÖSEOĞLU hakkında İzin 
Tecavüzü suçundan hükmolunan ON AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 sayılı CMK.'nın 
231/5'inci maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Hükümlünün 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 
8'inci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu 
süre içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 

UYGULANMAMASINA, 
Hükümlünün karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, 

kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak 
DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME 
YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü 
hakkında verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

Hükümlünün yolda, nezarette, tutuklulukta ve hürriyeti sınırlayıcı bütün sürelerin 
TCK.'nun 63'üncü maddesi uyarınca ileride muhtemel hükmün açıklanması durumunda 
cezasından MAHSUBUNA, karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Hükümlü İbrahim KÖSEOĞLU'nun bulunamayışı 
nedeniyle hakkında yerilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı duruşmasız 
işlere dair karar Hükümlü İbrahim KÖSEOĞLU'na tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 
29., 30. ye 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra 
Hükümlü İbrahim KÖSEOĞLU'na tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde Hükümlü İbrahim KÖSEOĞLU tarafından 353 Sayılı Kanunun 
209/1 nci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize 
gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek 
suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna 
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu şekilde yapılan itiraza Şırnak 23. 
Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesince bakılacağı Hükümlü İbrahim 
KÖSEOĞLU'na ilanen tebliğ olunur. 10773 

—— • —— 
Malatya 2 nci Ord. Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/342 
Karar No : 2013/350 
Firar suçundan sanık İsmail ve Semra oğlu 1987 doğumlu Kırşehir Akpınar Deveci Köyü 

Nf. Kyt.lı halen Yeşiltepe Mah 2006 Sok No: 10 Aktepe, Keçiören/Ankara adresinde oturur. 
Melih ŞAHİN (TC:18023433262)'ın yokluğunda As. C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62 maddesi 
uyarınca on ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5,67,810,11 maddeleri uyarınca 
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karara karşı tefhim tarihinden itibaren bir hafta 
içerisinde itiraz yoluna başvurabileceğine, itiraz merciinin Elazığ 8.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesi 
olduğuna ,itiraz talebinin mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere bir 
dilekçe ile yada zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi 
suretiyle geçerli olacağına dair hükmün sanığın adresinde bulunmaması sebebi ile tebliğ 
edilmediğinden,7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca, hüküm 
özetinin Resmi Gazete'de bir defa ilanını, ilan tarihinden itibaren hükmün 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilan olunur. 17 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6000 SAAT LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALAMA İŞİ, AŞAĞIDA BELİRTİLEN 

TARİH VE SAATTE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111  

45500 Soma / MANİSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

Niteliği - Türü - Miktarı İ.K. No Dosya No 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1 
6000 Saat lastik tekerlekli yükleyici 

kiralama işi 
2014/11334 2014-200 

12/02/2014 

Saat: 16:00 
400 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) - İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No: 111   45500 Soma/ 

Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),Ankara ve TKİ 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 Sk. No. 3 

D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin 

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

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 793/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 

İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk 

Cd. No. 89    45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati Süre 

1 - Işıklar Panosu ve Civarındaki 

Stoklardan 200.000 Ton Kömürün 

Yüklenmesi, Soma B-termik Santralinin 

1-4 (Yırca veya balcı kapısı) ve 5-6 

Üniteleri Kamyon Bunkerine veya 

stok sahalarına Taşınması ve 

Boşaltılması Hizmet Alım İşi 

2014/10032 2014-168 
12.02.2014 

15:00 
100 gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

(Soma/MANİSA)’dır. 

c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 

Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 764/1-1 
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ŞİRKETİMİZ 1. ÜNİTE EKO BORU KAYNAKLARININ RADYOGRAFİK  

MUAYENESİ İŞİ YAPILACAKTIR 

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

1. Ünite Eko Boru Kaynaklarının Radyografik Muayenesi açık ihale ile kapalı zarf usulü 

yapılacaktır. 

1 - İdarenin  

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

SOMA/MANİSA 

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

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

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yaklaşık 1500 Adet Argon Kaynağının Radyografik 

Muayenesi İşidir  

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

c) İşin Süresi : İşin başlamasından itibaren 60 takvim günüdür. (Teknik 

şartnamesinde belirtildiği şekildedir.) 

d) Dosya Numarası : 30.5 SEAS 14/3       2014/9855 

3 - İhalenin 

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

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.02.2014 Perşembe Günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : Kazan Bakım Servisidir. 

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

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

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

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

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

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

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

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

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

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

5 - Teklifler 20.02.2014 Perşembe saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

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

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

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

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9.1. Firmalar, borularda tahribatsız muayene (Kaynaklı Birleştirmelerin Radyografik 

Muayenesi) işleriyle ilgili İş bitirme oranı en az %40 olan 1 adet iş deneyim belgesini teklifleriyle 

beraber sunacaklardır. 

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

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

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 

yapılacaktır.  794/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILACAKTIR 

Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden: 

1 - İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Köyünde (Haydarbey Mahallesi) bulunan 1090 parsel 

numaralı Hazine taşınmazı üzerine 2886 sayılı Kanunun 5 l/g maddesine göre Pazarlık Usulüyle 

kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. 

2 - İhale, 06.03.2014 Perşembe günü saat 14:00'da Kahramanmaraş Defterdarlığı Mili 

Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır. 

3 - İhale konusu taşınmaz, 25.075 m2 yüzölçümlü olup yollar çıkıldıktan sonra 20.250,76 m2 

net alan kalmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "lojman yeri" olarak ayrılmıştır. 

KAKS 2,20'dir. Arsa alanı 10.000,00 m2'nin üzerinde olduğundan emsal değer %10 arttırılarak 

maksimum 15 kata kadar yapı yapılabilecektir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı 

bulunmamakla birlikte 3. şahıslar tarafından kısmen tarla kısmen de zeytinlik olarak tarımsal 

amaçla kullanılmaktadır. 

4 - İhale konusu taşınmazın tahmini bedeli 11.284.000,00 (onbirmilyonikiyüzseksendörtbinlira) 

TL olup geçici teminatı 1.692.600,00 (birmilyonaltıyüzdoksanikibinaltıyüzlira) TL'dir. 

5 - Yapılacak kapalı alan 44.551,67 m2'den aşağı olmamak üzere Hazineye önerilecek kat 

karşılığı inşaat oranı toplam konutlar için %32'den az olamaz. Bu oran, arsa paylaşımında da 

aranılacaktır. 

6 - Herhangi bir sebeple projede öngörülen miktardan daha fazla inşaat yapılması halinde 

fazla inşaattan da aynı oranda Hazineye pay verilecektir. 

7 - Hazineye kalacak bağımsız bölümlerde kullanılacak malzeme ile yüklenicide kalacak 

bağımsız bölümlerde kullanılacak malzeme aynı kalitede ve evsafta olacaktır. 

8 - İnşaatla ilgili her türlü vergi, resim ve harç yükleniciye ait olacaktır. 

9 - İşin süresi yer tesliminden itibaren 24 aydır. 

İhaleye katılabilmek için: 

a) Kanuni ikametgâh sahibi olunması, 

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

ç) Gerçek kişilerin, ilgisine göre ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî 

kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini ve noter tasdikli imza 

beyannamesini, 

d) Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 

kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte 

bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş 

imza sirkülerini veya vekâletnameyi, 

e) Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen değerlerden birinin geçici teminat 

olarak yatırıldığına ilişkin vezne alındı makbuzu veya geçici teminat mektubunu, (Teminat 

mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.) 

f) İdareden temin edilecek ihale dokümanında yer alan "İnşaat Yapım Taahhüt Formu" ve 

eklerini, 

g) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve 

dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taşınmazın tahmini bedeli) en az 

%70'i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya %50'si oranında denetlediği ve yahut 

yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini 

gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış belgelerin suretlerini, 
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h) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeleri,(banka referans 

mektubunu) 

ı) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya 

bilançosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 06.03.2014 Perşembe 

günü saat 14:00'a kadar İhale Komisyonu'na alındı karşılığında teslim etmeleri şarttır. 

İhale Dokümanı Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden 100 (yüz) TL 

karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını almaları zorunludur. 

Şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. 

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 

Tel: 0 344 225 47 77/250 703/1-1 

—— • —— 

PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000.000 Kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 13.02.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 13.02.2014 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

7. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

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

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 0 312 397 33 65-66    Faks: 0 312 397 33 71-74 827/1-1 

————— 
FUNGAL KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg Fungal Ksilenaz Hemisellülaz, 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 18.02.2014 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 18.02.2014 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 828/1-1 



3 Şubat 2014 – Sayı : 28902 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

250.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI ALIMI KAPALI ZARFLA  

TEKLİF ALINMAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 250.000 

kg Karbondioksit Gazı 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 "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 20 ŞUBAT 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 20 ŞUBAT 2014 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 854/1-1 

—— • —— 
40.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğünden:  

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 40.000 Ton Tahmil Tahliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 44 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 

yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler Müdürlüğümüz Satınalma Kısım Müdürlüğünden 50,00 TL 

bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.02.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 

Bahçeköy Cad. No: 106 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Çaykur İstanbul Pazarlama ve 

Üretim Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

kabul edilemez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

az 40 gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhale Çaykur İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

9 - İhale kısmı tekliflere kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 823/1-1 
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25.000 TON PAKETLİ ÇAY YÜKLEME BOŞALTMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

                                                                   Bayraklı/İZMİR 

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 25.000 ton paketli çay yükleme boşaltma işi kapalı zarf teklif 

alma usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, belirtilecek banka ve hesap numaralarına 50.00TL yatırılarak, 

Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektupları ile geçici teminatlarını en geç 25/02/2014 günü saat 14:00’a 

kadar Çay İşletmeleri İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü - Emek Mah. Şehit Asteğmen Mesut 

Uzlu Sok. No. 144 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

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

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden %3 geçici teminat 

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

alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede kısmi teklif veremezler. 

9 - İhale Çay İşletmeleri İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 778/1-1 

—— • —— 
3.000 KG YAPIŞTIRICI ŞERİT (MYLER) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                        RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 3.000 Kg Yapıştırıcı Şerit (Myler) %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

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

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/Rize adresinden temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını, en geç 21.02.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 666/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATILACAKTIR 

TEİAŞ 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

1 - Grup Müdürlüğümü Makine parkında bulunan aşağıda Plaka ve modelleri yazılı 

araçlar TEİAŞ İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliğinin 15 maddesi gereğince 

piyasaya 4 adet araç “Açık Satış Usulü” ile satılacaktır. 

1986 Model Otobüs, 1992 Model Otomobil, 1982 Model TIR Çekicisi, 1983 Model Sal 

Kasa Yarı Römork Dorse 

2 - İhalenin, değerlendirmenin 

a) Yapılacağı yer : Elazığ 

b) Tarih ve saat : 13/02/2014 - 14.00 

c) İdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. Melike Sok. No: 1 ELAZIĞ 

d) Tlf - Faks : 0424 2472604 - 0424 2472620 

e) 13grupmd.@teias.gov.tr 

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik bilgilerini gösterir belgeler ile ikametgah belgesi. 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) 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 Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

3.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

3.3. Gerçek kişi olması halinde Sabıka kaydı, Tüzel kişi olması halinde Şirket yetkilisinin 

Sabıka kaydı sunulacaktır. 

4 - Bu işe ait Satış Şartnamesi aşağıda belirtilen adreste görülebilir. ve 50,00.-TL bedel 

karşılığında temin edilebilir. Posta ile istenmesi halinde Müdürlüğümüzün T.C.Ziraat Bankası 

Elazığ Merkez şubesindeki TR76000100018634725949-5001 no’lu hesabına 60,00.-TL 

yatırılması halinde kargo ile gönderilecektir.  
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5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin satış şartnamesi dahilinde hazırlayacakları teklif 

mektuplarını en geç 13/02/2014 günü saat 14.00’e kadar TEİAŞ 13. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat servisine teslim edeceklerdir. 

6 - İhale aynı gün saat 14.00’de TEİAŞ 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

8 - Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek olup, Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik 

süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 60 gün olmalıdır. 

9 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden %3 geçici teminat 

vereceklerdir. 

10 - İstekliler, bu ihalede kısmi teklif verebilirler. 508/1-1 

—— • —— 

KOMPRESÖR VE KOMPRESÖR KOMPRESÖR HAVA KURUTUCUSU  

YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik 

şartnamede teknik özellikleri belirtilen kompresör ve kompresör hava kurutucusu yedeklerinin 

alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/8462 

1 - İdarenin; 

a) Adres : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, kompresör ve kompresör kompresör hava 

kurutucusu yedeklerinin alımı, 206 adet 

b) Teslim edileceği yer  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ  

3 - İhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ  

b) Tarihi ve saat : 19/02/2014 Çarşamba günü saat 14:00 

4 - İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2014/04) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir.  

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) 

karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 19/02/2014 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B 

Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 702/1-1 
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EIB-WB4-YAPIM-33 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE 

GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : EIB-WB4-YAPIM-33 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul İlinde 3 Adet Okulun Yeniden Yapım İnşaat 

İşlerinin Yapımı 

Projenin Süresi : 300 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 22 Ocak 2014 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 

Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı KDV 

Hariç (TL) 

BS Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat 

San. Tic. Ltd. Şti.  
23.380.000,00  23.380.000,00  

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Fiyatı KDV Hariç 

(TL) 

1. BS Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat 

San. Tic. Ltd. Şti.  
23.380.000,00  23.380.000,00  

2. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. 

Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. 

Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi 

28.432.000,00  28.432.000,00  

3. Akyapı Yapı Endüstrisi ve Tic. 

A.Ş. + Akyapı İnşaat Taah. San. ve 

tic. Ltd. Şti.  Ortak Girişimi 

28.730.000,00  28.730.000,00  

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

 820/1/1-1 

————— 
Contracts Awarded by ICB Number: EIB-WB4-YAPIM-33 

Name of Project (include project country) : İstanbul Seismic Risk Mitigation and 

Emergency 

Preparedness Project (ISMEP) TURKEY 

Project ID : EIB-WB4-WORKS-33 

Bid/Contract Description : “Reconstruction Work Of Educational 

Buildings” 

(EIB-WB4-WORKS-33) 

Scope of Contract : “Reconstruction Work Of Educational 

Buildings” 

Duration : 300 Day 

Contract Signature Date : January 22, 2014 
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Awarded Bidder 

Name & Address of awarded bidder: 

BS Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

23.380.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

23.380.000,00 
  

Name & Address of awarded bidder: 

1. BS Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

23.380.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

23.380.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

2. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. (Turkey) & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda 

San. A.Ş.(Turkey) JV. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

28.432.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

28.432.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

3. Akyapı Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş.(Turkey) & Akyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. (Turkey) JV. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

28.730.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

28.730.000,00 

 

Rejected Bidder(s) 

 

Name of rejected bidder(s):  - 

 

Bid price at bid opening:  - 

 

Reason(s) for rejection: - 820/2/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon 

Biriminden: (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU SOSYAL BİNALARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI 

SÖZLEŞME PAKETİ” 

(CEB-WB6-YAPIM-02) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve 

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (CEB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları 

İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki İdari Bina ve 

hizmet yapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın 

alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale - Küçük İşler (International 

Competitive Bidding - ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet 

etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (CEB-WB6-YAPIM-02) 

İstanbul İliZeytinburnu İlçesinde Atatürk Öğrenci Yurdu Sosyal Binalarının anahtar 

teslimi götürü bedel yeniden yapım işi gerçekleştirilecektir. Sosyal Binalardan 3 adet bina 

kastedilmektedir; İdari-Misafirhane Binası, Spor Salonu ve Sosyal Bina. 

 

CEB-WB6-YAPIM-02 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İSTANBUL ZEYTİNBURNU 

Atatürk Öğrenci Yurdu 

- İdari-Misafirhane Binası 

- Spor Salonu 

- Sosyal Bina 

Merkez Efendi Mahallesi, Sabri  

Ülker sok., No: 37Cevizlibağ / 

Zeytinburnu / İSTANBUL 

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2011-2012-2013), 

Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2014yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

50.000.000,00TLolması gerekmektedir.(2014 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 

2013yılı cirosuna dahil edilecektir.) Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon 

Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 

sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 

Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
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ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak 

aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro 

rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda 

istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2009-2013) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin 

yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 

ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer 

mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 40.000m2yeni 

bina inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini ana 

müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. 

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

durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 

8.500.000,00TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 

sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif 

verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale 

aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı 

adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

(İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL içinIBAN-NO: TR31 0001 5001 

5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (CEB-WB6-YAPIM-02) 
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yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 

başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi 

için700.000,00TLveya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 07/03/2014 

günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

İstanbul İl Özel İdaresi 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8    34126 

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00 

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 821/1/1-1 

————— 
INVITATION FOR BIDS (IFB) 

 

REPUBLIC OF TURKEY 

Istanbul Special Provincial Administration 

Istanbul Project Coordination Unit 

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

 

“RECONSTRUCTION WORK OF ATATURK DORMITORY CAMPUS SOCIAL 

BUILDINGS” 

(CEB-WB6-WORKS-02) 

1. The Government of Turkey has received a loan from the the International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe 

Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB), and intends to use this loan for 

reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in 

Istanbul. 

2. Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project 

Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International 

Competitive Bidding - Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement 

guidelines for the Reconstruction Work of Ataturk Dormitory Campus Social Buildings in lump 

sum bases under the scope of contract package given below. 

Construction Contract Id. No - (CEB-WB6-WORKS-02) 

Ataturk Dormitory Campus Social Buildings’ Lump Sum Turnkey Reconstruction works 

shall be realized in İstanbul. Socila buildings means 3 main building which are; Administration 

Building & Guest House, Sports Hall and Social Building. 
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(CEB-WB6-WORKS-02) 

No City County Name-Adress of Building 

1 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Atatürk Dormitory Campus 

- Administration Building & Guest House 

- Sports Hall 

- Socila Building 

Merkez Efendi Mahallesi, Sabri Ülker Sok.,  

No: 37 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL 

 

3. Minimum qualification criteria valid for contract package are given below: 

I. Minimum average annual turnover in construction work of 50.000.000,00-TL, 

calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public 

Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) 

years (-2011, 2012 and 2013), for which the annual turnovers for corresponding years should be 

brought to 2014 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate 

coefficients. (Turnover in construction works performed in 2014 shall be included to turnover for 

year 2013) If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract 

with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract 

prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction 

work. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years 

has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder 

cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint 

venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount 

of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the 

average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested 

minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. 

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical 

specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a 

joint venture partner or subcontractor, within last 5 (five) years (2009-2013) of having 

satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new 

building with a total closed construction area of 40.000m2 (calculated as sum of closed 

construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by 

the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public 

authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If 

the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must 

be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant 

Provincial Directorate of Environment and Urban Planning.  Works completion certificates taken 

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 8.500.000,00-TL available 

cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a 

construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the 

Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the 

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 
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this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the 

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration 

and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the 

Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall 

meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while 

the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, 

II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification 

criteria. 

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate 

experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works. 

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or 

arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the 

past 5 (five) years. 

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other 

documentation given by the Invitation for Bids 

4. Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at 

the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may 

purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written 

application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. 

Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL 

IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 

5804 8000 3946 63  at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract 

Identification No of  CEB-WB6-WORKS-02.  The purchasing application shall be made by a 

letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded 

for any reason. 

5. Bids shall be valid for a period of  90 calendar days after Bid opening and accompanied 

by a Bank security of 700.000,00-TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

convertible currency for tender package and shall be delivered to the address given below on or 

before  March 07, 2014, 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed. 

6. Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the 

representative of the bidders who wish to attend. 

7. Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders. 

Republic of Turkey 

Istanbul Special Provincial Administration 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No: 8    34126 

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

Phone : +(90) (212) 518 55 00 

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 821/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 

Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan 

ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 

aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

POZİSYON ADET ARANILAN NİTELİKLER 

NİTELİK 

KODU 

BÜRO 

PERSONELİ 
1 

*İşletme lisans programından mezun olmak. 

*MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına 

sahip olmak. 

 (MS/Word, Excel, Powerpoint, MS Project, MS 

Visio, Access programlarını iyi seviyede 

kullanabilmek) 

*Eğitim Kurumlarının mali birimlerinde en az 3 

yıl çalışmış olmak ve genel muhasebe, konaklama 

muhasebesi alanında tecrübe sahibi olmak.  

*Döner Sermaye İşletmelerinde ek ödeme, bütçe 

ve muhasebe işlemleri, vergi muafiyet ve 

sorumlulukları ile taşınır mal işlemleri 

konularında eğitim gördüğünü belgelendirmek. 

B01 

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 

A) GENEL ŞARTLAR 

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar 

aranır. 

2 - 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesinin 5. Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 

Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 
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3 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2012 KPSSP3 

esas alınacaktır. 

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak 

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine 

kadar) www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı 

başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi 

Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45   Fax: 0216 337 14 08) şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

a) Fotoğraflı başvuru formu 

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

c) 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 

d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti 

e) Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek 

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak 

kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.pdb.marmara.edu.tr internet 

adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. 

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı 

eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük 

olan adaya öncelik tanınacaktır. 

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal 

edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır. 

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre 

yasal işlem yapılacaktır. 846/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğ-

retim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


