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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Mayıs 2014
       69471265-305-3363

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Suriye’ye Komşu Ülkeler III. Toplantısı ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı’na
katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Ürdün, Avusturya
ve Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Mayıs 2014
     68244839-140.03-101-220

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3363 sayılı yazınız.
            Suriye’ye Komşu Ülkeler III. Toplantısı ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı’na
katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Ürdün, Avusturya
ve Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Mayıs 2014
CUMARTESİ

Sayı : 28989



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Mayıs 2014

       69471265-305-3379

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ: a) 30/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3306 sayılı yazımız.

b) 30/4/2014 tarihli ve 68244839-140.03-100-218 sayılı yazınız.

BM Genel Kurulu’nda yapılacak “Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu toplantıya

katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Mayıs 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne

gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm

Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

Ancak, program değişikliği nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in seya-

hati 3 Mayıs 2014 tarihine ertelendiğinden, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli

olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Mayıs 2014

     68244839-140.03-106-225

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 30/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3306 sayılı yazınız.

           b) 30/4/2014 tarihli ve 68244839-140.03-100-218 sayılı yazımız.

           c) 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3379 sayılı yazınız.

           BM Genel Kurulu’nda yapılacak “Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu toplantıya

katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Mayıs 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne

gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm

Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in seya-

hati 3 Mayıs 2014 tarihine ertelendiğinden, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli

olması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK

TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN
BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve

kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş
birliği ile döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeye ilişkin usul ve esasları
düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, birlikte kullanım ve işbirliği yapılan Sağlık Bakanlığı

ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili bi-
rimlerini ve bu birimlerde görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun Ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADNKS: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini,
b) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliğini,
d) Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlarına

ait sağlık tesisleri ile üniversiteye ait ilgili birimlerin kaynaklarının, eğitim ve araştırma hiz-
metleri, sağlık hizmet sunumu veya sair ortak gaye ve menfaatlerin gerçekleştirilmesi için Ba-
kanlık ve ilgili üniversite arasında imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,

e) Ek Ödeme Yönetmeliği: 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de
yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele
Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

f) İlgili birim: Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerini, diş hekimliği
fakültelerini, sağlıkla ilgili eğitim veren eğitim kurumlarını ve diğer sağlık birimlerini,

g) İşbirliği: Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlarının ve üniversitelerin görev ve hizmet-
lerinin yapılması, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için tarafların eğitim, araş-
tırma ve sağlık hizmet sunumu gibi alanlarda birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve ça-
lışmasını,

ğ) Sağlık tesisi: Bu Yönetmelik kapsamında birlikte kullanıma geçirilen Kamu Hasta-
neleri Birliğine bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneler ve bağlı birim-
leri, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesislerini,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Plânlama Usul ve Esasları ile

Sağlık Tesislerinin İşletilmesi

Uygulama ve plânlama usul ve esasları
MADDE 5 – (1) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi

amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur.
a) ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000’e kadar olan illerde Bakanlık ve

bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte
kullanım ve işbirliği yapar.

b) Bakanlıkça yapılan sağlık hizmeti plânlamasına göre o ilde plânlanan kapasiteyi aşa-
cak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma mer-
kezi yatırım talepleri, öncelikle tıp fakültesinin gelişim talepleri ve standartları dikkate alınmak
suretiyle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir.

c) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet
birimleri ve planlamaya tabi tıbbi ekipman yatırımlarında tıp fakültesi yada tıpta uzmanlık öğ-
rencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği rektörlüğün görüşleri doğrultusunda hareket
edilir Aksi durumda Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamaları esas alınır.

ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile bu alandaki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha
etkin ve kaliteli olarak sunulabilmesi için diş hekimliği fakültesi bulunan üniversitelerle, Birliğe
bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesisleri arasında birlikte kullanım ve işbirliği uy-
gulanabilir.

d) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK' ün uygun görüşü alına-
rak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Protokolün
imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilir. Protokolün süresi
dört yıldan az olamaz. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi
yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle uzatılmış sayılır.

e) İşbirliği ve birlikte kullanımda insan gücü ve diğer tüm kaynakların kullanımı vali
ile rektör veya yetki verecekleri kişiler tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate alınarak ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

f) Birlikte kullanım ile işletilen sağlık tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından
Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma
merkezi olarak kabul edilir.

g) Bir ilde farklı birliklere bağlı hastanelerle de birlikte kullanım veya işbirliği protokolü
imzalanabilir. Dal hastaneleri hariç olmak üzere birlikte kullanım protokolü imzalanacak has-
tane sayısı ikiden daha fazla olamaz.

ğ) Birlikte kullanılan tesislerde, öğretim elemanı ve uzman/uzman tabip kadroları ihti-
yacı Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olarak YÖK tarafından belirlenen kriterler de dik-
kate alınmak suretiyle dekan ve hastane yöneticisi tarafından birlikte belirlenir. Öğretim ele-
manı ve uzman/uzman tabip kadroları protokol hazırlanması sırasında belirlenebilir ve gerek-
tiğinde güncellenebilir.

Eğitim hizmetleri
MADDE 6 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mezuniyet öncesi ve mezu-

niyet sonrası tıp ve diş tabipliği eğitimleri, Bakanlık uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil
olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumluluğunda yürütülür.

(2) Dekan ve hastane yöneticisi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak
şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasın-
dan sorumludur.
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(3) Birlikte kullanımda eğitim faaliyetleri, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
kararları doğrultusunda yürütülür. Sağlık tesisinin eğitim görevlileri dekanın daveti üzerine,
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri,
uygulamalı eğitimlerini birlikte kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği yapılan diğer sağlık
tesislerinde de yapabilir.

(5) Birlikte kullanılan veya işbirliği yapılan sağlık tesisinde bulunan eğitim görevlileri
ve başasistanlar ile rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları mezuniyet sonrası eği-
tim yetki ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak ihtiyaç duyulması halinde dekan tarafından mezu-
niyet öncesi eğitimde de sorumluluk verilebilir. Ancak bu durum üniversite kadrolarına yük-
selmede hak oluşturmaz.

Sağlık tesislerinin işletilmesi
MADDE 7 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yö-

netmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir.
Birlikte kullanılan sağlık tesisi yöneticileri, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanır.
Yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

(2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık
hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere hastane yöneticisinin sorumluluğundadır. Hastane yö-
neticisi, bu hizmetlerin aksamadan ve en verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçe-
vesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda dekanla işbirliği içinde çalışır.

(3) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte
kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilir. Birlikte
kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi
mümkün olmayanlar hariç olmak üzere, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif
oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır.

Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde, bir eğitim sorumlusu ile bir idari so-

rumlu görevlendirilebilir. Birimin eğitim sorumlusuna idari sorumluluk görevi de verilebilir.
Klinik/laboratuvar eğitim sorumlusu ana dallarda ilgili anabilim dalı başkanı, yan dallarda ise
bilim dalı başkanıdır. Anabilim dallarında doçent ya da profesör bulunmadığı takdirde eğitim
görevlileri de eğitim sorumlusu olarak görevlendirilebilir. Klinik/laboratuvarlarda idari sorum-
lu; başhekim ve dekanın da görüşü alınarak hastane yöneticisi tarafından birlikte kullanımda
bulunan sağlık tesisinde profesör, doçent, eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi veya uzman tabip
olarak görev yapan personel arasından bir yıllık süreyle görevlendirilir. İdari sorumlunun se-
çiminde eğitim sorumlusu ile benzer unvan veya kıdem de olanlara öncelik verilir.

(2) Eğitim hizmetleri sorumlusu, müfredat ve akademik takvime uygun olarak mezu-
niyet öncesi eğitimler ile ilgili mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimlerinin planlanması, yü-
rütülmesi ve denetiminden sorumludur.

(3) İdari sorumlu, ilgili klinik veya laboratuvarın sevk ve idaresi, mevcut kaynakların
müşterek ve verimli bir şekilde kullanılması ile diğer birimler ve hastane yönetimiyle olan iliş-
kileri yürütmekle görevlidir.

(4) Klinik veya laboratuvar eğitim ve sağlık hizmeti sorumluları işbirliği ve uyum içe-
risinde birlikte çalışır.

(5) Eğitim hizmetleri sorumlusu, öğretim elemanları ve eğitim sorumluları ile birlikte
eğitim programlarını hazırlayarak dekana sunar ve dekan hastane yöneticisinin görüşünü de
alarak eğitim programını onaylar. Eğitim programında değişiklik olması halinde hastane yö-
neticisine bilgi verilir. Eğitim hizmetleri sorumlusu eğitim programının yürütülmesinden de-
kana karşı sorumludurlar.
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(6) İşbirliği ve birlikte kullanımda sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli tüm ta-
bipler eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması kaydıyla, önemli ve acil vakalarda kendilerine ya-
pılan davete icabet etmek, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, protokolde nöbet tu-
tulmasına ilişkin düzenleme bulunması halinde nöbet, konsültasyon ve sağlık hizmetlerini ye-
rine getirmekle yükümlüdürler.

Mali hususlar
MADDE 9 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin

ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.
(2) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547 sayılı

Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Ba-
kanlık personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen
ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.

(3) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı
gereğince üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ve
Hazine payı, 25/4/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin
birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay, Bakanlık merkez payı ayrılır. Bakanlık
merkez payı ile üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen paylar,
ilgili sağlık tesisinin aylık tahsilatının yarısı üzerinden, Bakanlık merkez payı oranı kadar, eşit
oranda ayrı ayrı hesaplanarak müteakip ayda ilgili hesaplara aktarılır. Kalan miktar, 209 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmeyecek şekilde Ek Öde-
me Yönetmeliği hükümlerine göre personele ek ödeme olarak dağıtılır.

(4) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve
dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak ya-
pılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına
dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.

(5) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık
tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

(6) Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin geri ödeme ku-
rumlarından alacakları pay, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenir.

(7) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasın-
da; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunmayan öğretim üyelerinin üçüncü
basamak sağlık tesislerinde kadro-unvan katsayıları profesörler için 1,50, doçentler için 1,20
ve yardımcı doçentler için 1,00 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme
imkânı bulunan profesör ve doçentler için eğitim görevlisi kadro-unvan katsayısı, yardımcı
doçentler için başasistan kadro unvan katsayısı kullanılır. Üniversite kadrosunda bulunan per-
sonelden yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olan ve bu alanda çalışanlar için, Ek Ödeme
Yönetmeliğinde yan dal unvanları için öngörülen kadro unvan katsayıları uygulanır.

(8) Ek Ödeme Yönetmeliğine göre belirlenen eğitici destekleme puanı, tıpta uzmanlık
eğitimine katılan yardımcı doçentler için sağlık tesisi puan ortalamasının %20’si oranında uy-
gulanır.

(9) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde görev yapan üniversite personelinden hiz-
met içi eğitimlere katılanlara Ek Ödeme Yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde
ek ödeme yapılır.

(10) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri
esas alınır.
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İşbirliğine ait usul ve esaslar
MADDE 10 – (1) Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi

ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle işbirliği yapabilirler.
(2) İşbirliği; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi

alanlarda yapılabilir. Bir ilde aynı birliğe bağlı olmasına bakılmaksızın, tüm sağlık tesisleri ile
işbirliği yapılabilir.

(3) Eğitim alanında yapılacak işbirliği ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet
içi eğitimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsar.

(4) Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlarda doğrudan sağlık hiz-
meti üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilir.

(5) Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje çalışmaları yapı-
labilir.

(6) Eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda
yapılacak işbirliği için Bakanlık ve YÖK' ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rek-
törü arasında protokol akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde
uygulamaya geçilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personelin özlük işleri
MADDE 11 – (l) Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin

ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik hakları bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun
ilgili mevzuatına tabidir. Hastanede hizmet veren üniversite personeli ile ilgili hasta hakları
başvuruları Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilir, hasta hakları başvurusu
ile ilgili ihlal kararı verilmesi durumunda başvuru, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için
Dekanlığa gönderilir. Birlikte kullanım tesisinde görevli öğretim üyelerinin izin, kongre ve
benzeri özlük işlemlerinde hastane başhekimin parafı alındıktan sonra dekan tarafından onay-
lanır. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluş kadrosunda bulunan ve eğitim faaliyetinde bulunan
eğitim görevlisi ve tabiplerin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde dekanın parafı bulunur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı
Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Faaliyette olan sağlık tesisleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce açılmış bulunan ve 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi esasına uymayan eğitim ve araştırma hastanesi ve sağlık
uygulama ve araştırma merkezleri, birlikte kullanım için üniversiteler talepte bulunmadığı sü-
rece, mevcut haliyle faaliyetlerine devam ederler.

Protokollerin uyumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce imzalanmış olan proto-

koller bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde bu Yönetmelik hü-
kümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Sağlık

Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları

Yönetmeliğinin geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (e) bendi

eklenmiştir.

“e) Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itiba-

ren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin

farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün,

11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında “Kurumla sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da

sözleşmesiz” ibaresi eklenmiştir.

“(1) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek- 4 ve  ek-5,  ek-9, ek- 9B ile ek-9 B1’in açıklamalar

kısmı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2010 27579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/10/2010 27727
2- 28/10/2010 27742
3- 2/3/2011 27862
4- 16/6/2011 27966
5- 17/4/2012 28267
6- 21/8/2013 28742
7- 1/10/2013 28782
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014-32/42)

MADDE 1 – 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Pa-

rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in

2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Şube İzin Belgesi: Yetkili müesseselerin Müsteşarlıkça faaliyette bulunmasına izin

verilen şubeleri için düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Yetkili müesseselerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçe-

vesinde birleşmeleri halinde, devralma yoluyla birleşmede devrolunan şirketin merkez ve şu-

beleri toplamlarına kadar; yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde ise birleşen şirketlerin mer-

kez ve şube toplamlarına kadar Müsteşarlığın ön izni aranmaksızın yeni şube açılabilir. Ancak,

yetkili müessese birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 15 işgünü içerisinde; dev-

ralma yoluyla birleşmede devralan şirketin, yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde yeni ku-

rulacak şirketin, bu fıkra kapsamında açacağı yeni şubelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri

için Müsteşarlığa yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Bu fıkra kapsamında açılacak yeni

şubeler için;

a) Devrolunan şirketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin belgelerinin,

b) Devrolunan şirketlerin şubeleri için düzenlenmiş şube izin belgelerinin,

c) Birleşme işleminin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgenin,

tevdii halinde, Müsteşarlıkça şube izin belgesi verilir. Bu fıkra kapsamında; yetkili mü-

essese birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 15 işgünü içerisinde şube izin belgesi

alınması için Müsteşarlığa yazılı başvuruda bulunulmaması veya süresi içerisinde başvuru ya-

pılması ancak yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yetkili müessese birleşmelerinin ticaret si-

ciline tescilinden itibaren 30 işgünü içerisinde yerine getirilememesi hallerinde devrolunan şir-

ketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin belgeleri ve devrolunan şirketlerin şubeleri

için düzenlenmiş şube izin belgeleri başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilir. İzin belgesi

iptal edilen şube yetkili müessese olarak faaliyette bulunamaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan

yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere on-

dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, 20/6/2012 tarihli
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak destek-
lerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi

ile 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz-
metlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

b) İSG profesyonelleri: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personelini,
c) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ç) MOSİP Sistemi: Kurumun mali işlemlerinin kayıt ve takibi amacıyla kullanılan Mali

Yönetim Otomasyon Sistemini,
d) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlüklerini/Sosyal güvenlik merkezlerini,
ifade eder.
Destek başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler,

iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği ünitelere ek-1’de
belirtilen başvuru formu ile müracaat ederler. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla
tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu üni-
telere yapılır.

(2) Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı
olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile öde-
menin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilir.

(3) İşverenin başvurusunda belirttiği işyerlerinin dışında, Türkiye genelinde aynı işve-
rene ait diğer işyerleri de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı tespit
edilerek, iş sağlığı ve güvenliği desteği verilecek işveren kapsamına girip girmediği ünitelerce
belirlenir. Yapılacak sorgulama neticesinde ünitelerce tespit edilen işyerlerinden bildirilen si-
gortalı sayısı da dikkate alınarak işlem yapılır.

(4) Destek ödemelerine ilişkin başvurular;
a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
ç) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,
sonuna kadar yapılır.
(5) İşyerindeki sigortalı sayısı belirlenirken toplam çalışan sayısında aşağıdakiler dik-

kate alınmaz:
a) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan aday çırak, çırak ve iş-
letmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler.

b) İşyeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri.
Başvuruların üniteler tarafından MOSİP Sistemine kaydedilmesi
MADDE 5 – (1) Başvurular, ünitece MOSİP Sisteminde kayıt altına alınır. Kayıt işlemi,

MOSİP Sistemindeki ilgili menüden işverenin vergi kimlik numarası altında, sahip olduğu iş-
yerlerinin sicil numaralarının girilmesi suretiyle yapılır. Dilekçe ve ekleri bir dosyada muhafaza
edilir.
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(2) Müracaatların MOSİP Sistemine kaydedilmesi sırasında söz konusu Sistem, bildi-
rilen işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin geçerli bir sözleş-
menin olup olmadığı veya işyerinden veya dışından birinin görevlendirilip görevlendirilmediği
İSG-KATİP uygulamasında kontrol eder. Geçerli bir sözleşme veya bir görevlendirme olmayan
işyerleri için sisteme kayıt yapılmasına izin verilmez.

Destek ödeme dönemleri
MADDE 6 – (1) İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belge-

lerinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı
tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla;

a) Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,
b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının so-

nunda,
c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının

sonunda,
ç) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şu-

bat ayının sonunda,
gerçekleştirilir.
(2) Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması

halinde,7 nci maddeye göre hesaplanan destek tutarı, bu borca mahsup edilir.
(3) Üçer aylık dönemler içinde her bir aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile bil-

dirilen toplam sigortalı sayısı esas alınarak hak edilen her bir ay için destek ödemesi hesapla-
narak bu madde de belirtilen sürede destek ödemesi yapılır.

(4) Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde destek ödemeleri resmi tatili izle-
yen ilk işgünü yapılır.

(5) İşveren tarafından geriye yönelik üçer aylık dönemler için talepte bulunulması ha-
linde, talebin yapıldığı aya ilişkin üçer aylık dönemi takip eden ikinci ayın sonunda destek
ödemesi yapılır.

Yansıtma faturasının düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve

çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma fatu-
ralarında Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi
numarası kullanılır.

(2) Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok
tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilir.

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için sağlanacak destek tutarı, ilgili ayda geçerli
prime esas günlük kazanç alt sınır üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır:

a) Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına
tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir
sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.

b) Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin Kuruma aylık prim
ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı, (a) bendine göre hesaplanan tutar ile
çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunur.

c) (a) ve (b) bentlerine göre yapılacak hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her
bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında
“iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir.

(4) Üçüncü fıkraya göre her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar,
tehlike sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarı bulunur. Toplam tutara KDV uygulanarak
fatura toplamı bulunur.

Yansıtma faturalarının Kuruma verilmesi
MADDE 8 – (1) İşverenler yansıtma faturalarını, ilgili olduğu dönem için 6 ncı mad-

dede belirtilen ödeme ayının 10’una kadar, ek-2’de belirtilen dilekçe örneği ile destek müra-
caatında bulundukları ünitelere iletirler.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/14)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/24) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)
menşeli laminat parkeler için dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut
önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen veya
değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli
delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması ta-
lebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya
yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Kastamonu Entegre Ağaç San.
ve Tic. A.Ş. firması tarafından yapılan; Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Çamsan Entegre
Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Yıldız Sunta MDF A.Ş. ve Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San.
A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru üzerine, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14) ile
başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Mü-
dürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülen NGGS sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içer-
mektedir.

Gözden geçirme dönemi
MADDE 3 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın

devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2010-
31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 4 – (1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvu-

runun yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve
ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen
anılan ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulu-
nulmuştur.
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(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5)  Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen on dokuz ithalatçı fir-
maya soru formu gönderilmiş ve bu firmaların dokuzundan cevap alınmıştır. Soru formuna ce-
vap veren ithalatçı firmaların önemli bir kısmının esas soruşturmaya konu GTİP altında yer
alan “MDF” ürününü ithal ettiği anlaşılmıştır. Hâlihazırda mevcut önlemler yalnız “laminat
parkeler” için tahsil edilmekle birlikte, 2014 yılından itibaren Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde
“laminat parke” için ayrı tarifeler açılmış bulunduğundan önlemlerin uygulanmasında bir de-
ğişiklik olmayacağı değerlendirilmektedir.

(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ise ÇHC’de yerleşik ihracatçılardan yanıt veren her-
hangi bir firma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ÇHC’de mukim Changzhou Laminat Parke
Derneği’nden soruşturmaya ilişkin görüş ve iddiaların yer aldığı bir yazı alınmıştır. Yazıda be-
lirtilen görüşlere ilişkin değerlendirmelere işbu raporun 22 nci maddesinde yer verilmiştir.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-
nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim; soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bil-
diren ithalatçılar, yerli üretim dalı ve Changzhou Laminat Parke Derneği temsilcisine iletil-
miştir.

(8) Kendisine bildirim yapılmış olan firmalardan bireysel olarak nihai bildirime ilişkin
görüş bildiren olmamış, ancak Changzhou Laminat Parke Derneği temsilcisinden nihai bildi-
rime ilişkin bir görüş yazısı alınmıştır.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi,
belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin Mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olan-
larına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve bel-
gelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır
tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Kastamonu

Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. firmasının Gebze’deki üretim tesisi ile İstanbul’daki idari mer-
kezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11,

4411.92.90.00.11, 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer
alan “laminat parkeler”dir.

(2) Soruşturma açılışına ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2013/14)’in yayımı itibariyle yürürlükte olan 30/12/2012 tarihli ve 28513 Mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetveli’nde yer alan 4411.13.90.00.00, 4411.14.90.00.00, 4411.92.90.00.00 ve 4411.93.90.00.00
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GTİP altında yer alan “Diğerleri” isimli eşyaların, 31/12/2013 tarihli ve 28868 3. Mükerrer sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “laminat parkeler”
olarak tasnif edildiği ve 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11
numaralı tarife pozisyonları açıldığı görülmüştür.

(3) Laminat parkeler orta yoğunluklu levha (MDF) veya yüksek yoğunluklu levhanın
(HDF) iki yüzünün kaplanmasıyla oluşan ve üretiminde dekor kâğıdı, üst kaplama kâğıdı ve
balans kâğıdı gibi malzemelerin kullanıldığı, genellikle kapalı alanlarda ofis ve evlerde yer
döşemesinde kullanılan ürünlerdir. Masif parke ve lamine parke gibi daha üst ürün grubuna
alternatif ürünlerdir. Laminat parkeler aşınma direnci, darbe direnci, lekelenme direnci, sigara
yanıklarına karşı direnç ve mobilyaların yarattığı basınca karşı direnç gibi özelliklerine göre
çeşitli kategorilere ayrılmaktadır.

(4) Laminat parke overlay, dekoratif kâğıt, taşıyıcı levha ve balans olmak üzere dört
ana katmandan oluşur. Overlay tabakası, laminat parkenin kullanım yerinde karşılaşacağı me-
kanik tesirlere karşı zırh görevi yapan şeffaf film tabakasıdır. Dekoratif kâğıt tabakası, yüze-
yinde değişik ağaç desenleri baskılı, laminat parke ürününe doğal ahşap hissini veren tabakadır.
Taşıyıcı levha ise HDF (yüksek yoğunlukta lif levha) tabakasıdır. Son olarak balans tabakası
ise HDF levhasının formunu dengeleyen ve aynı zamanda zeminden gelen nem ve rutubet te-
sirine karşı ürünü koruyan kâğıt tabakasıdır.

(5) Laminat parke üretiminde kullanılan kâğıt katmanlara yapılan emprenye işlemi es-
nasında aşınma, çizilme, UV ışınlarına dayanıklılık, parlaklık, rutubet dayanıklılığı kazandı-
racak kimyasallar kâğıt tabakalarına yüklenirler.

(6) YÜD tarafından üretilen laminat parkeler ile soruşturma konusu ülke menşeli lami-
nat parkelerin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruştur-
mada ise, gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu
laminat parkelerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları,
kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün
olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.
Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(7) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan
GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük
Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu
Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada he-
saplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 9 – (1) International Trade Center  (Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM)’den

elde edilen istatistiki bilgiler değerlendirildiğinde, 2008-2012 arası dönemde yapılan 4411.13,
4411.14, 4411.92 ve 4411.93 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “ağaçtan veya diğer odunsu
maddelerden lif levhalar” ihracatında Almanya’nın ve ÇHC’nin en büyük iki ihracatçı ülke ol-
duğu görülmektedir. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Almanya dünya ihracatından aldığı pay ile
birinci sırada yer almaktadır.
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Talebi etkileyen unsurlar ve Türkiye pazarının önemi
MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün talebini etkileyen başlıca unsurlar fiyat ve ka-

litedir. Önlemin yürürlükten kalkması durumunda ciddi üretim ve ihracat kapasitesi bulunan
ve düşük ihraç fiyatlarına sahip olan ÇHC’ye talebin kaymasının muhtemel olduğu değerlen-
dirilmektedir. Hâlihazırda ÇHC menşeli ürünlerin ithalatı önlemin etkisiyle durma noktasına
gelmiş olmasına rağmen önlemden önceki dönemde ÇHC’den yapılan ithalatın miktarı, önle-
min kalkması ve buna bağlı olarak birim fiyatların düşmesi halinde ÇHC’nin mevcut kapasitesi
dahilinde önlem öncesi seviyelerine çıkacağını gösterir niteliktedir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden gelen görüş yazısında, ÇHC’nin ülkemize
yaptığı laminat parke ihracatının yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiyle önem-
li ölçüde düştüğü, bu bağlamda Türkiye pazarının ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılar için
önemini kaybettiği belirtilmiştir. Önlem konusu laminat parkelerin özellikle inşaat sektöründe
kullanıldığı düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisinin ve inşaat sektörünün büyümesine paralel
olarak, laminat parke talebinin de artacağı, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda
ÇHC’deki yerleşik kapasitenin Türkiye pazarına yönelmesinin muhtemel olduğu değerlendi-
rilmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları ve fiyat kırılması oranları
MADDE 11 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulan-

madığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi gös-
termesi açısından önem taşımaktadır. Buna göre esas soruşturmada damping marjları, ÇHC’de
yerleşik Jiangsu Lodgi Woods Industry Co. Ltd. firması için CIF ihraç fiyatının %62,41’i,
Changzhou Lingdian Woods Co. Ltd. firması için %64,32’si, Changzhou Dongjia Decorative
Materials Co. Ltd. firması için %62,40’ı, Changzhou OuQiang WoodIndustry Co. Ltd. firması
için %44,06’sı, Jiangsu Zhongxin Desai Wood  Product  Co. Ltd. firması için ise %38,92’si
olarak tespit edilmiştir. 

(2) Anılan firmalar için esas soruşturmada tespit edilen fiyat kırılması oranları ise Ji-
angsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd. firması için CIF ihraç fiyatının %45,82’si, Changzhou
Lingdian Woods Co. Ltd. firması için %49,68’i, Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.
Ltd. firması için %47,43’ü, Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd. firması için ise
%16,66’sı olarak hesaplanmıştır. Mezkur soruşturmada, TÜİK verileri kullanılarak, ÇHC’den
yapılan ithalatın tamamına yönelik hesaplamada ise fiyat kırılması %59 olarak tespit edilmiştir.

Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, önleme tabi ülkenin Türki-

ye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli
ithalata olan talebin temel nedeninin düşük birim fiyatlar olduğu, üretici/ihracatçı firmaların
önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen dam-
ping marjlarının önemli oranlarda olduğu da dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten kalk-
ması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu
değerlendirilmektedir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden nihai bildirim raporu sonrası alınan görüş
yazısının ekinde ÇHC’de mukim yirmi üç üretici/ihracatçı firmanın 2010-2012 dönemine ait
iç piyasa satış değerleri ve miktarları, toplam ihracat ve Türkiye’ye yapılan ihracat miktar ve
değerleri ile üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranlarına ait veriler yer almaktadır. Yapılan
değerlendirmeler ışığında, bahse konu firmaların Türkiye pazarına satışlarının önlemlerin et-
kisiyle durma noktasına gelmiş olduğu, bununla birlikte toplam ihracatın anılan dönemde sü-
rekli artış gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, üretim miktarları ve kapasitelerin de sürekli artış
gösterdiği değerlendirilmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte

olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara
etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, şikayetçi
KES firmasının YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup, raporun bundan sonraki
kısımlarında bahse konu firma YÜD olarak anılacaktır. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muh-
temel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik
göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken 2010-2012 dönemi dikkate alınmıştır.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın in-
celenmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen 2010-2012 yıllarına ait beyan-
name bazlı ithalat istatistiklerinden ticari tanımı laminat parke olan ürünler ayrıştırılarak, önlem
konusu olmayan diğer ürünler inceleme dışında bırakılmıştır. İlgili ayrıştırma yapıldıktan sonra
yalnızca laminat parke ithalat verileri TÜİK’ten beyanname bazında alınan verilerle işlem ba-
zında eşleştirilmiştir.

(3) Diğer taraftan TÜİK ithalat istatistiklerinin 2012 yılından itibaren kg bazında olması
gerekçesiyle laminat parkelere ait miktar verileri YÜD’den temin edilen kg/m2 dönüştürme
oranına göre revize edilmiştir. Bu kapsamda, KES’ten alınan  bilgiler ışığında 8 mm’lik ürün-
lerin 1 kg’ı 0,136 m2’dir. 2010-2011 verilerinin m2 bazında olması gerekçesiyle söz konusu
yılların TÜİK miktar verileri aynen alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı
MADDE 14 – (1) Mevcut önlemlere konu GTİP altında yer alan laminat parkeler için

yapılan incelemeye göre, genel ithalat 2010-2012 yılları arasında sırasıyla  39.084.269 m2,
28.483.580 m2 ve 32.756.091 m2 olmuştur.

(2) Gözden geçirme döneminde laminat parke genel ithalatı 2010-2012 yılları arasında
değer bazında sırasıyla 141.886.843 ABD Doları, 161.003.067 ABD Doları ve 166.460.824
ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları ise zarar inceleme döneminde sırasıyla
3,63 ABD Doları/m2, 5,65 ABD Doları/m2 ve 5,08 ABD Doları/m2 olmuştur.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu GTİP altında yer alan tüm ürün tiplerini kapsadığı

saklı kalmak koşuluyla, esas soruşturmanın inceleme dönemi olan 2007 yılının Ocak-Eylül
döneminde, genel ithalatın %51,72’sini oluşturduğu tespit edilen ÇHC menşeli ürünlerin genel
ithalat içindeki payının önlemin yürürlüğe girmesini müteakiben durma noktasına geldiği gö-
rülmektedir.

(2) 2010-2012 yılları arasında ÇHC’den yapılan laminat parke ithalatı m2 bazında in-
celendiğinde, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ithalat miktarının sırasıyla 37.509 m2, 17.249 m2

ve 34.743 m2 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.
(3) 2010-2012 dönemi için ÇHC’den yapılan ithalat değer bazında  2010, 2011, 2012

yıllarında sırasıyla 334.112 ABD Doları, 172.364 ABD Doları ve 303.974 ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2010-2012 döneminde sırasıyla 8,91
ABD Doları/m2, 9,99 ABD Doları/m2 ve 2012 yılında 8,75 ABD Doları/m2 olarak gerçekleş-
miştir.
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Önlem konusu ithalatın pazar payı
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz

konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda,
öncelikle şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmaların yurt içi satış miktarları ile genel ithalat
miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem konusu
ürünlerin Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2010-2012 dönemi için yapılmış olup, ve-
riler 2010 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 96, 2012 yılında
ise 95 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Önlemin yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren
ÇHC’den gerçekleşen ithalatın giderek azalmış olduğu, 2010-2012 arası dönemde ise neredeyse
durmuş olduğu görülmektedir. 2012 yılında önlemin etkisiyle genel ithalat içindeki payı %0,11
oranına düşmüştür.

(3) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2010 yılında
100 iken, 2011 yılında 76 ve 2012 yılında 88 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. YÜD’nin pazar
payı ise 2010 yılında 100 iken 2011 yılında 109, 2012 yılında ise 84 olarak gerçekleşmiştir.
YÜD’nin söz konusu dönemde yurt içi satış miktarının düştüğü ve buna bağlı olarak pazar pa-
yında düşüş yaşadığı gözlenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 17 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde,

şikayetçi KES firmasının 2010-2012 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır.
(2) Öte yandan, YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki eğilimin sağlıklı bir şekilde in-

celenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık orta-
lama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel
değerler 2010 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının önlem konusu ürün için 2010 yılında 100 olan metrekare bazlı

üretim miktar endeksi, 2011 yılında 98’e, 2012 yılında ise 90’a düşmüştür. Söz konusu üründe
yerli üretim dalının kapasitesi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 97, 2012’de ise 183 birim
olarak gerçekleşmiştir. KKO endeksi ise 2010 yılında 100 iken 2012 yılında 73’e gerilemiştir.

b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalında 2010 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2012 yılında

80’e düşmüştür. 2010 yılında 100 olan yurt içi satış hasılası endeksi ise 2012 yılında 84’e ge-
rilemiştir.

c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üreticinin m2 bazında ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyat endeksi 2010

yılında 100 birim iken, 2011 yılında 96 birime gerilemiş, 2012 yılında  ise 105 birime yüksel-
miştir.

ç) İhracat
1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi 2011 yılında

119 birim, 2012 yılında ise 117 birim olarak gerçekleşmiştir.
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d) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının yurt içi pazar payı endeksi 2010’da 100 birim iken, 2012’de 84

birime gerilemiştir.

e) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari

maliyeti, 2011 yılında 116 birim, 2012 yılında ise 106 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının yurt içi satışlardan elde ettiği birim kârlılık endeksi 2010 yılında

100, 2011’de 6, 2012 yılında ise 81 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2010’da 39’a düşmüş,

2012’de ise yeniden 142’ye yükselmiştir.

ğ) İstihdam

1) Yerli üretim dalının laminat parke ürününde istihdam ettiği işçi sayısı endeksi 2010

yılında 100 birim iken 2012 yılında 180 birime yükselmiştir.

h) Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılında 100 birim iken 2012 yı-

lında 50 birime gerilemiştir.

ı) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu laminat parke satışından elde ettiği nakit akışı en-

deksi (kâr + amortisman) 2010 yılında 100 iken, bu değer 2011 yılında 25, 2012 yılında 78 bi-

rime gerilemiştir.

i) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2010 yı-

lında 100 birim iken, 2012 yılında 139 birime yükselmiştir.

j) Sermaye artışı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin 2010 yılında 100 birim olan öz ser-

maye endeksi 2011 yılında 84 birime düşmüş, 2012 yılında ise 112 birime yükselmiştir.

k) Yatırımlardaki artış

1) Yerli üretim dalının yenileme yatırımları endeksi 2010 yılında 100, 2011 yılında 68,

2012’de ise 70 birim olarak gerçekleşmiştir.

l) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kâr/Özkaynak) oranı

2010 ve 2012 yıllarında pozitif iken, 2011 yılında net dönem zararı ettiği için negatiftir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında yapılan incele-

meler sonucunda yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde önlemden sonraki dönem-

de toparlanma olmasına karşın bazı olumsuzlukların halen devam ettiği görülmektedir. Buna

göre, yerli üretim dalının yurt içi satış, pazar payı, verimlilik ve kapasite kullanım oranlarında

bozulmaların gözden geçirme döneminde devam ettiği, bu olumsuzlukların önlemin sona er-

mesi halinde artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.
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ALTINCI BÖLÜM
Zararın Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yü-

rürlükten kalkması halinde YÜD’de önleme konu ülke menşeli dampingli ithalattan kaynakla-
nan zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı de-
ğerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ithalatın değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Önleme konu ithalatın muhtemel seviyesinin değerlendirilebilmesi

amacıyla önlemin yürürlüğe girişinden itibaren genel ithalat ile önleme konu ülke menşeli ithalatta
yaşanan gelişmeler göz önüne alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ÇHC menşeli laminat
parke ithalatının önlemden sonraki dönemde azalarak 2010-2012 dönemi boyunca durma nok-
tasına geldiği tespit edilmiştir. ÇHC menşeli ürünlerin ithalatında gözlenen düşüş,  önlemin etkili
olduğuna, önlemin sona ermesi halinde ÇHC’den yapılacak ithalatın Türkiye toplam ithalatında
yeniden hakim konuma ulaşması ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etmektedir.

Değerlendirme
MADDE 21 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde

damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı konusu incelenmiş olup, yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, önleme tabi ülkenin
büyük üretim kapasitesine sahip olduğu, mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dam-
pingli ithalatın yeniden gerçekleşeceği ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel ol-
duğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar
MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu laminat parkeler ithalatının nerdeyse tamamı

2010-2012 dönemi boyunca soruşturma konusu ülke haricindeki ülkelerden gerçekleştirilmiştir.
Bu itibarla, önlemlerin etkisi ile beraber ithalatın kompozisyonunun değiştiği ve ithalatın diğer
ülkelere (Avrupa ülkelerine) kaydığı değerlendirilmiştir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden soruşturma açılışını müteakiben alınan
görüş yazısında, soruşturma döneminde şikayetçi ve destekçi firmalar haricinde de yerli üreti-
ciler bulunduğu iddiası belirtilmiş, ancak yapılan incelemeler neticesinde başka bir üretici firma
olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Aynı yazıda, esas soruşturmada yerli üretim dalının ürettiği
tipler ile ithal ürünler arasında farklılıklar olduğu, bu tespitin kapanış tebliğinin 7.4, 7.5 ve 7.7.
maddelerinde ifade edildiği belirtilmiş, bu farklılıkların soruşturma otoritesi tarafından göz
önüne alınması gerektiği dile getirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, esas soruşturmada
ithal ürünler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünlerin benzer ürün olarak kabul edile-
bileceği tespitinin geçerliliğini koruduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, açılışta yapılan met-
rekare, metreküp ve kilogram ölçülerinin dönüşüm oranlarının belirtilmesi gerektiği belirtil-
miştir. Bu bağlamda, işbu raporun ilgili kısmında birim dönüşüm oranı belirtilmiştir.

(3) Yine Changzhou Laminat Parke Derneği’nden nihai bildirim sonrası alınan görüş
yazısında da önlem kapsamına giren 4411.13.90.00.00 (4411.13.90.00.11) GTİP altında kayıtlı
ürünün yerli üretim dalı tarafından üretilmediği, bu nedenle ilgili ürünün önlem kapsamından
çıkarılması talebi  öne sürülmüştür. Yapılan incelemeler neticesinde yerli üretim dalının ilgili
ürün tipini üretme yeteneğini haiz olduğu anlaşıldığından bu talep uygun görülmemiştir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sonuç

Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kaldırılması

halinde dampingin ve zararın tekrarının muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC menşeli
laminat parkelere yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2008/24) kapsamında uygulamada bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin,  İthalatta Haksız
Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakanlık onayı ile aşağıda belirtildiği biçimde
aynen uygulanmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.

Uygulama
MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı
kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2014-3)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine
İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)’in “V-Ortak Hususlar” başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinin
(d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sosyal tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boş kapasitenin
öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için gerekli her türlü tedbir alınacak ve
sosyal tesislerdeki boş kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (Yurtkur)
bildirilecektir. Yurtkur tarafından sosyal tesislere yerleştirilen yükseköğrenim öğrencilerinden
standart yurt ücreti tahsil edilecektir. Ayrıca sosyal tesisin yemek hizmetlerinden faydalanan
öğrencilere sağlanacak beslenme yardımı, takip eden ay içerisinde Yurtkur tarafından ilgili sosyal
tesis hesabına yatırılacaktır.”

Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
Tebliğ olunur.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Dosya No : 2013/174 
Karar No : 2013/456 
Tasarlayarak öldürme ve kan gütme saiki ile öldürme suçları ile 6136 sayılı yasaya 

muhalefet suçlarından mahkememizin 18/02/2013 tarih ve 2013/174-456 E.K. sayılı ilamı ile 
sanık FIRAT ÖZGÜN hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 82/1-a.j, 31/3, 62/1 maddeleri gereğince 20 
yıl hapis, 5237 Sayılı TCK'nun 82/1-a.j, 31/3, 62/1 maddeleri gereğince 20 yıl hapis, 6136 Sayılı 
Yasanın 13/1, 31/3, 62/l, 52/2 maddeleri gereğince 6 ay hapis ve 400 TL. adli para cezası, sanık 
HAMZA ÖZGÜN hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 82/1-a.j, 62/1 maddeleri gereğince müebbet 
hapis, 5237 Sayılı TCK’nun 82/1-a.j, 62/1 maddeleri gereğince müebbet hapis, 6136 Sayılı 
Yasanın 13/1, 31/3, 62/1, 52/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 500 TL. adli para cezası, sanık 
YILMAZ ERKAN hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 283/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası ile 
mahkumiyetlerine, Perihan Özgün, Savaş Özgün, Özkan Özgün ve Durmuş Özgün'ün beraatlerine 
karar verilmiş olup, sanıklar Hamza Özgün ve Fırat Özgün vekili Av. Mustafa Kaya ile katılan 
Songül Taştan vekili Av. Ali Rıza Toprak tarafından temyiz edilmiş; Şahbender ve Hasgül kızı, 
01/07/1990 doğumlu, Konya Karatay Hacısadık mah/köy nüfusuna kayıtlı katılan GÜLAY 
ÖZGÜN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ve kararın temyiz 
edildiğinin İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 3678/1-1 

—— •• —— 
Ankara 15. Sulh Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2011/189 
Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/1468 Es (Ankara 15. Sulh Ceza Mahkemesinin 

2011/189 Es) sayılı dosyasında 06.09.2012 tarih 2011/1468 Es, 2012/2222 K sayılı ilamı uyarınca 
sanık Mehmet BAYIR hakkında beraat kararı verildiği, iş bu mahkeme kararı sanık Mehmet 
BAYIR'ın yokluğunda karar verilmiş, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiş, uzun 
aramalara rağmen kendisi bulunamadığından iş bu mahkeme kararına karşı ilanın yayınlandığı 
tarihten itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay’da temyiz yoluna gidilebileceği, 

Katılan HSBC BANK A.Ş vekili Av. Saliha SASA'nın 11.09.2012 tarihli dilekçesi 
uyarınca mahkememizin iş bu kararını temyiz etmiş olmakla, sanık Mehmet BAYIR'a temyiz 
dilekçesi tebliğ edilememiş, uzun aramalara rağmen tebligata yarar açık ve kesin adresi tespit 
edilemediğinden, katılan vekilinin temyiz talebine karşı diyeceklerini iş bu ilanın 
yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bildirmesi, 

İş bu temyiz dilekçesinin ve mahkeme kararına ilişkin ilanın yayınlanmasından itibaren   
7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 3679/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MALZEME İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün kül-cüruf atma, kömür alma 

konveyörlerine ait geri dönüş Şut altı darbe rulo lastik takozlarında kullanılmak üzere verilen 

D.T.027.E01 no’lu teknik resme göre ve teknik şartname esaslarında imali ve teslimi işi; açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası  : 2014/46330 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 572 5191   FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 32000 Adet 2 Kalem Rulo takozu Temini ve 

Teslimi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin toplam süresi sözleşme tarihi itibarı ile 90 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 22.05.2014. 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: VAKIFLAR BANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 

2545 69 İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 22.05.2014 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  3507/1-1 
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VAKUM BORULARI MONTAJ VE DEMONTAJ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

Fabrikamız Rafineri kısmındaki vakum kazan borularının, demontajını, yerine konulacak 

boruların montajını ve çift taraflı makinato işlerini içermektedir. 
İhale kayıt numarası : 2014/47412 

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 Rafineri kısmında bulunan 8 adet 

Kristal şeker vakum kazanlarındaki boruların demontaj işi 
yapılacak ve yeni boruların ağızlarının açılıp aynaya montajı 
yapılarak alt ve üst aynaya makinatosu yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 
tarihinden itibaren 75 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 
b) Tarihi ve saati : 16/05/2014 Cuma 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. 3636/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 226,07 TL. ile en çok 140.074,23 TL. arasında değişen; 

08/05/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23.00TL., en çok 
14.008,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen tekne, binek oto, tır çekici, dorse, kapalı 
kasa kamyonet, kamyon, kamyonet ve motorsikletten oluşan 26 adet araç; açık artırma suretiyle, 

Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 
09/05/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 
ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) 

(212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir. 
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 
elektronik posta adresinin 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. 3690/1-1 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 3 Mayıs 2014 – Sayı : 28989 

 

ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINA ALINMASI İHALE EDİLECEKTİR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/46671 

1 - İdarenin 

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

No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA 

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

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : Gölet Çevre ve Çeşitli Mekanların Aydınlatılması İşi 

- 1 set (şartnamede belirtilen işlerin tümü 1 settir) 

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 20.05.2014 - Saat 10:00 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

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

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

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

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

olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini, 

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

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



3 Mayıs 2014 – Sayı : 28989 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

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, 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az 

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

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

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

ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

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

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak 

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

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

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

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Her türlü A.G. ve aydınlatma işleri yapmış 

olmak 

4.1.12. Teklif sahibine ait ISO 9001 sertifikası 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

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

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

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

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

tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: 

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

Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. 

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

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

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 100,00 TL (ikiyüz TL) 

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

6 - Teklifler 20.05.2014 Salı günü, saat 10:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

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

gönderilebilir. 

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

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

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 3653/1-1 
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41 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTARDAKİ BÜRO MEFRUŞATI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gebze İdari 

İşler Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla; 

- 41 kalem muhtelif cins ve miktardaki büro mefruşatı, ihtiyaç sahibi Kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.05.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 3682/1-1 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 6 KALEM 

HİDROMETİK EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve 

Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen 6 Kalem Hidrometik Ekipman 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12.05.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3683/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Treyler Araç Kiralama İşi 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi istisna kapsamında, Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/45972 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye 

Petrolleri Mah. Karapınar Cad. P.K.: 9 No: 256   02040-

ADIYAMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (416) 227 28 11 (3 Hat) 

  Faks: 0 (416) 227 28 07–18 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

Arama, Üretim, Sondaj ve K.T.H. faaliyetleri için, her 

türlü kule ve malzeme taşımak üzere; TL/AY birim 

esasına göre sürücülü ve sürücü yardımcılı 6 (Altı) adet 

treyler, TL/Km (kullan-öde yöntemiyle) birim esasına 

göre 18 (On sekiz) adet treyler olmak üzere toplam 

sürücülü 24 (Yirmi dört) adet treyler araç kiralama hizmet 

alma işidir. 

b) Yapılacağı yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 730 Gün (24 AY) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/05/2014 Salı 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. 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 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, 

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

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhale dokümanını satın aldığına dair belge 

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

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

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3 Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin aslı 

veya noter onaylı fotokopisi 

4.4. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.4.1. İş deneyim belgeleri; 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri 

Yukarıda belirtilen bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanı TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 

(İki yüz elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 27/05/2014 tarihinde saat 14:00’e kadar TPAO Adıyaman Bölge 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

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

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10.1. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar; 

10.1.1. Kısmi teklif, Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki her bir iş kaleminin tamamını 

kapsamak zorundadır. Her bir iş kalemindeki istenilen miktardan daha az teklif edilen teklifler 

kabul edilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Ortaklığımız Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun hükümlerine tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 

serbesttir. 3635/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

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

Kredi No:24383 

 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 

SÖZLEŞME PAKETİ” 

(EIB-WB3-GUCL-ONAR-13-14-15) 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan 

İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya 

Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen eğitim yapılarının güçlendirme/onarım işleri için Dünya 

Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 

Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-13 

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-13 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Arnavutköy Deliklikaya İ.Ö.O. 

2 İstanbul Arnavutköy Tayakadın İ.Ö.O. - Yeni Bina 

3 İstanbul Başakşehir Hikmet Uluğbay İ.Ö.O. - Ana Bina 

4 İstanbul Çatalca  Örencik İ.Ö.O. 

5 İstanbul Çatalca  Subaşı İ.Ö.O. - Ana Bina 

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-14 

İstanbul İlinde 7 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-14 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Eyüp Yeşilpınar İ.Ö.O. 

2 İstanbul Fatih Atikali İ.Ö.O. - Eski Bina 

3 İstanbul Fatih Atikali İ.Ö.O. - Yeni Bina 

4 İstanbul Sarıyer Kocataş Barbaros İ.Ö.O. - Ana Bina 

5 İstanbul Sarıyer Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İ.Ö.O. - Ana Bina 

6 İstanbul Sarıyer Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İ.Ö.O. - Anaokulu 

7 İstanbul Şişli Süleyman Şah İ.Ö.O. 
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İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-15 

İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-15 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Kadıköy 50.Yıl Tahran Lisesi - A Blok 

2 İstanbul Kadıköy 50.Yıl Tahran Lisesi - B Blok 

3 İstanbul Kadıköy M.Mihriban Boysan İ.Ö.O. - Ana Bina 

4 İstanbul Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi 

5 İstanbul Ümraniye Davut Akidil İlköğretim Okulu 

6 İstanbul Ümraniye Y.Dudullu 75. Yıl İ.Ö.O. 

 

3 - Herbir İnşaat Sözleşme Paketleri 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 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

10.000.000-TL olması gerekmektedir. 

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 olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni 

bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

işlerini 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 3.800.000.– TL 

olması. 

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. 
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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. 

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir 

sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı 

ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır. 

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır 

bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (EIB-WB3-Gucl-Onar-13, EIB-WB3-

Gucl-Onar-14 ve EIB-WB3-Gucl-Onar-15) açacak ve değerlendirmeye alacaktır. 

Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta 

geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi 

kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin 

de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin 

ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari 

yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması 

gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını 

(ciro:20.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi 

olanakları : 7.600.000 TL) üç ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının üç katını 

(ciro:30.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 60.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında biri minimum 40.000 m2 diğeri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı 

veya üç ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya 

birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 30.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; 

nakit kredi olanakları : 11.400.000 TL) sağlamak zorundadır.) 

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve 

firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte 

değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı 

fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır. 

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, her bir paket için ayrı ayrı olmak kaydıyla ilgili ihale dokümanını, 200.- TL 

karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: 

TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait 

referans numarası (EIB-WB3-Gucl-Onar--.....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için 

sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade 

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

teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden her bir ihale paketi 

için 160.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 06 Haziran 2014 

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

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde EIB-WB3-

Gucl-Onar-13’ten başlamak üzere sırasıyla aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

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

Türkiye Cumhuriyeti 

İstanbul Valiliği 

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 3637/1-1 

————— 
İHALEYE DAVET (İD) 

 

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

Kredi No: 8033-TU 

 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 

SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AF-WB3-GUCL-ONAR-03-04-05) 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan 

İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya 

Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen eğitim yapılarının güçlendirme/onarım işleri için Dünya 

Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 

Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB3-GUCL-ONAR-03 

İstanbul İlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AF-WB3-Güçl-Onar-03 

1 Beylikdüzü Gürpınar 75.Yıl Cumhuriyet İ.Ö.O. 

2 Beylikdüzü Koç İ.Ö.O. 

3 Büyükçekmece 19 Mayıs İ.Ö.O. – Ana Bina 

4 Büyükçekmece Türkoba İ.Ö.O. 
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İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB3-GUCL-ONAR-04 

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AF-WB3-Güçl-Onar-04 

1 Avcılar İnönü İ.Ö.O. 

2 Avcılar Vali Rıdvan Yenişen İ.Ö.O. 

3 Beylikdüzü Kavaklı İ.Ö.O. – Ana Bina 

4 Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa İ.Ö.O. - Eski Bina 

5 Küçükçekmece Türkiye Gazeteciler İ.Ö.O. 

 

İnşaat Sözleşme Paketi - AF-WB3-GUCL-ONAR-05 

İstanbul İlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AF-WB3-Güçl-Onar-05 

1 Zeytinburnu 75.Yıl İ.Ö.O. 

2 Zeytinburnu Atatürk İ.Ö.O. 

3 Zeytinburnu Dr. Reşit Galip İ.Ö.O. 

4 Zeytinburnu Haluk Ündeğer İ.Ö.O. 

 

3 - Herbir inşaat 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 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

12.500.000,00 TL olması gerekmektedir.  

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 olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni 

bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması 
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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 5.500.000.– TL 

olması.  

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. 

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir 

sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı 

ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.  

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır 

bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (AF-WB3-Gucl-Onar-03, AF-WB3-

Gucl-Onar-04 ve AF-WB3-Gucl-Onar-05) açacak ve değerlendirmeye alacaktır. 

Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta 

geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi 

kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin 

de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin 

ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari 

yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması 

gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını 

(ciro:25.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi 

olanakları : 11.000.000 TL) üç ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının üç katını 

(ciro:37.500.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 60.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında biri minimum 40.000 m2 diğeri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı 

veya üç ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya 

birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 30.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; 

nakit kredi olanakları : 16.500.000 TL) sağlamak zorundadır.) 

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve 

firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte 

değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı 

fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır. 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 3 Mayıs 2014 – Sayı : 28989 

 

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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 

Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-WB3-GUCL-ONAR-

....) 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 konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

225.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 10 Haziran 2014 

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

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde AF-WB3-

Gucl-Onar-03’ten başlamak üzere sırasıyla aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.  

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

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 

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 3638/1-1 

————— 
İHALEYE DAVET (İD) 

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

Kredi No:24383 

 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI 

SÖZLEŞME PAKETİ” 

(EIB-WB3-GUCL-ONAR-16-17-18) 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan 

(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan 

İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya 

Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen eğitim yapılarının güçlendirme/onarım işleri için Dünya 

Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 

Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 
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İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-16 

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-16 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Başakşehir Nurettin Topçu İ.Ö.O. 

2 İstanbul Küçükçekmece 75. yıl Sefaköy İ.Ö.O. - Derslik 

3 İstanbul Küçükçekmece Hayriye Gök İ.Ö.O. - Eski Bina 

4 İstanbul Küçükçekmece İnönü İ.Ö.O. 

5 İstanbul Küçükçekmece Öğretmen Yusuf Kardeş İ.Ö.O. 

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-17 

İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-17 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Esenler Aksoy İ.Ö.O. 

2 İstanbul Esenler Fidan Demircioğlu İ.Ö.O. 

3 İstanbul Esenler Kazım Karabekir İ.Ö.O. - Eski Bina 

4 İstanbul Gaziosmanpaşa Sakarya İ.Ö.O. 

5 İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İ.Ö.O. 

 

İnşaat Sözleşme Paketi - EIB-WB3-GUCL-ONAR-18 

İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir.  

 

EIB-WB3-GUCL-ONAR-18 

S. No İli İlçesi Yapının Adı 

1 İstanbul Beykoz Anadoluhisarı İ.Ö.O. 

2 İstanbul Beykoz Şehit Er Ersin Güner İ.Ö.O. 

3 İstanbul Ümraniye Hekimbaşı İlköğretim Okulu 

4 İstanbul Üsküdar Çağrıbey Ana. Lisesi 

5 İstanbul Üsküdar Kirazlı Orhan Seyfi Orhon İ.Ö.O. - B Blok  

6 İstanbul Üsküdar Yılmaz Soyak İ.Ö.O. - Ana Bina 

 

3 - Herbir İnşaat Sözleşme Paketleri 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 
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katsayıları kullanılmak sureti ile 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

10.000.000-TL olması gerekmektedir.  

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 olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni 

bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü 

betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde 

ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) 

işlerini 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 3.800.000.– TL 

olması. 

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. 

İlgilenen firmalar, bir veya birden çok sözleşme paketi için teklif verebilirler. Her bir 

sözleşme paketi için verilecek teklifler ayrı ayrı verilecek ve bu tekliflere ait teklif dosyaları ayrı 

ayrı tanzim edilerek üstüne teklifin hangi sözleşme paketine ait olduğu yazılacaktır.  

İdare, teklifleri, aşağıda belirtilen yer ve saatte teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır 

bulunanların önünde sözleşme paketi sırasına uygun olarak (EIB-WB3-Gucl-Onar-16, EIB-WB3-

Gucl-Onar-17 ve EIB-WB3-Gucl-Onar-18) açacak ve değerlendirmeye alacaktır. 

Herbir paket ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında, en düşük esasta 

geçerli teklifi veren ve ihale dokümanlarında yazılı asgari şartları sağlayan firma ihaleyi 

kazanacaktır. Ancak, firmanın birden daha fazla sözleşme paketine teklif vermesi ve bu tekliflerin 

de en düşük geçerli teklifler olması durumunda, firmanın birden fazla sözleşme paketlerinin 

ihalesini kazanabilmesi için, ihale dokümanlarında bir sözleşme paketi için istenen asgari 
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yeterlilik şartlarının en düşük geçerli teklif verdiği sözleşme paketi sayısı kadar katını karşılaması 

gerekmektedir. [örneğin iki ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının iki katını 

(ciro:20.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 40.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya birden 

fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; nakit kredi 

olanakları : 7.600.000 TL) üç ihale paketini kazanabilmek için tüm yeterlilik şartlarının üç katını 

(ciro:30.000.000 TL; iş bitirme (a) tek Sözleşme kapsamında 60.000 m2 yeni bina inşaatı veya iki 

ayrı sözleşme kapsamında biri minimum 40.000 m2 diğeri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı 

veya üç ayrı sözleşme kapsamında her biri minimum 20.000 m2 yeni bina inşaatı veya (b) bir veya 

birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 30.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı; 

nakit kredi olanakları : 11.400.000 TL) sağlamak zorundadır.) 

İşveren açısından en uygun bedelli teklif veya teklif kombinasyonlarının belirlenmesi ve 

firmalara yeterlilik verilmesi hususunda tüm fiyat teklifleri aynı anda açılacak ve aynı süreçte 

değerlendirilecektir. İdare, tüm sözleşme paketleri için tekliflerin toplamının en düşük olacağı 

fiyat kombinasyonunu göz önüne alarak ihaleleri sonuçlandıracaktır. 

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, her bir paket için ayrı ayrı olmak kaydıyla ilgili ihale dokümanını, 200.- TL 

karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: 

TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait 

referans numarası (EIB-WB3-Gucl-Onar--.....) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için 

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 konvertibil başka bir para birimi cinsinden her bir ihale paketi 

için 160.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16 Haziran 2014 

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

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde EIB-WB3-

Gucl-Onar-16’dan başlamak üzere sırasıyla aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.  

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

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 

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 3639/1-1 
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AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

124.320 KG SİTRİK ASİT ALIMI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 124.320 Kg. 

Sitrik Asit 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 27 MAYIS 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 27 MAYIS 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. 3705/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Uc Arte Yapı Tic. Ltd. Şti. İrfan GÜLER 

ADRESİ : Bilinmiyor 

Mutlukent Mahallesi, İmarın 13066 ada 36 parseli üzerinde bulunan binada meydana 

getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 24.01.2014 gün ve 138/6986 ve 138/6988 

sayılı tespit zabıtlarına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Uc Arte Yapı Tic. 

Ltd. Şti. İrfan GÜLER 'a 37.783,06.-( Otuz Yedi Bin Yedi Yüz Seksen Üç Türk Lirası Altı 

Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 04.02.2014 gün ve 

436 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine 

gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de 

tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 04.02.2014 gün ve 436 sayılı karar, 7201 

sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 3600/1-1 

—— • —— 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden: 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 20/01/2014 tarih ve Sor.No: 2014/10891 

sayılı yazı eklerine istinaden yapılan ön inceleme neticesinde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği 

Anadolu Komuta Kontrol Merkezinde görevli Dr. Olgun Koray Demirci hakkında, İstanbul 

Valiliğince 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 18/03/2014 tarih ve 2014/83 sayılı “Soruşturma 

İzni Verilmesine” dair karar, müşteki Ayşe Koç’a tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, 

tebligatı yapılmamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine, Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 3607/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sakarya İli, Pamukova İlçesi, 50L-IA pafta, 9212 parsel üzerindeki 283090 YİBF nolu, 

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 30L-3 pafta, 502 ada,  432 parsel üzerindeki 283115 YİBF nolu, 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 30L-I C pafta, 31 ada,  168 parsel üzerindeki 283233 YİBF nolu, 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 9 pafta, 2461 parsel üzerindeki 283274 YİBF nolu, Sakarya İli, 

Akyazı İlçesi, 30.K.1.A pafta, 2898 parsel üzerindeki 283288 YİBF nolu, Sakarya İli, Akyazı 

İlçesi, 14 pafta, 145 ada, 4 parsel üzerindeki 283356 YİBF nolu ve Sakarya İli, Akyazı İlçesi, 28 

pafta, 78 ada, 11 parsel üzerindeki 283378 YİBF nolu inşaatların denetimini üstlenen 15183 

Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 369 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Kocaeli Müh. Mim. Yapı Denetim İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.01.2014 tarih ve E.2013/242-K.2014/21 sayılı kararı 

ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.07.2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Kocaeli Müh. Mim. Yapı Denetim İnş. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş 

olan geçici durdurma işlemi 18.04.2014 tarih ve 3327 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3665/1/1-1 

————— 
İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 108089 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 616 no’lu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Sinan GÜMÜŞ (Denetçi No:10516, Oda Sicil No:29089) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 26.03.2014 tarihli ve E. 2013/1505 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 

01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 

Sinan GÜMÜŞ (Denetçi No:10516, Oda Sicil No:29089) hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütmesi 18.04.2014 tarih ve 3326 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 3665/2/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/318 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan 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. 3662/1-1 

————— 
Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/282 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan 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. 3661/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı 

ekleyerek, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın 

yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na 

başvurmaları gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır. 

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak. 

İLGİLİLERE DUYURULUR. 

 

BİRİM/ANABİLİM 

DALI 
ÜNVANI ADET NİTELİKLER 

 

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Resim-İş Eğitimi Profesör 1 

Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Litografi baskı tekniklerinde çalışmalar 

yapmış olmak. 

Fransız Dili Eğitimi 

(*) 
Profesör 1 

Dilbilim bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Göstergebilim ve söylem çözümlemesi alanında 

çalışıyor olmak. 

Türk Dili ve 

Edebiyatı Eğitimi 
Doçent 1 

Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Cumhuriyet, Yakın Dönem Türk 

Şiiri ve Öyküsü üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Yönetimi, 

Teftişi, Planlaması 

ve Ekonomisi 

Doçent 1 

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, 

Planlaması ve Ekonomisi) bilim alanında 

doçentliğini almış olmak, okul geliştirme 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Yönetimi, 

Teftişi, Planlaması 

ve Ekonomisi 

Doçent 1 
Eğitim Liderliği, Okul Kültürü ve Eğitim 

Denetimi alanında çalışmış olmak. 

Coğrafya Eğitimi Doçent 1 

Fiziki Coğrafya bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Belli bitkilerin doğal ortam istekleri 

üzerine araştırmalar yapmış olmak. 
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BİRİM/ANABİLİM 

DALI 
ÜNVANI ADET NİTELİKLER 

Fizik Eğitimi Doçent 1 

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Fizik eğitiminde 

öğretim programı geliştirme, işbirlikli öğrenme, 

özyeterlik üzerine akademik çalışmalar yapmış 

olmak. 

Fizik Eğitimi Doçent 1 

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Fizik eğitiminde 

problem çözme ve özyeterlik, doyum ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

(İlköğretim) 

Matematik Eğitimi 
Doçent 1 

Matematik bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Chebyshev Polinom Çözümleri ve 

Matematik Eğitimi ile ilgili çalışmış olmak. 

Zihin Engelliler 

Eğitimi 
Doçent 1 

Alan Eğitimi (Çocuk Gelişimi Eğitimi) bilim 

alanında doçentliğini almış olmak. 

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

Deniz Ulaştırma 

İşletme Yönetimi (*) 
Profesör 1 

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Denizcilik alanında 15 yıl eğitim 

deneyimine sahip olmak. 

Denizcilik 

Ekonomisi ve 

Politikaları (*) 

Doçent 1 

Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Denizcilik alanında 15 yıl eğitim 

deneyimine sahip olmak. 

Deniz Ulaştırma 

İşletme Yönetimi (*) 
Doçent 1 

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Denizcilik alanında 10 yıl eğitim 

deneyimine sahip olmak. 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
Profesör 1 

Sosyoloji bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. İngilizce yabancı dil puanı KPDS 

sınavından 80 ve üzeri veya eşderliliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak, modernlik, çoklu modernlikler 

konularında uluslararası yayınları olmak. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi 
Doçent 1 

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi bilim alanında doçentliğini almış 

olmak.1960 sonrası Türk Siyasi Tarihi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Yakınçağ Tarihi Doçent 1 

Yakınçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Osmanlı Son Dönemi Balkan 

Milliyetçilikleri üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

Sosyal Psikoloji Doçent 1 

Sosyal Psikoloji alanında doçent olmak. 

Anlaşmazlık çözümü alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 
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BİRİM/ANABİLİM 

DALI 
ÜNVANI ADET NİTELİKLER 

Klasik Arkeoloji Doçent 1 
Helenistik Seramik konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Sistematik Felsefe ve 

Mantık 
Doçent 1 

Felsefe bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Siyaset ve toplum felsefesi ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

 

FEN FAKÜLTESİ 

Yöneylem 

Araştırması 
Doçent 1 

İstatistiksel Kalite Kontrol konuları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 
Biyoinformatik alanında kümeleme ve 

sınıflandırma üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 
Bilişim teknolojisi kararları ve entropi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

İstatistiksel Bilgi 

Sistemleri 
Doçent 1 

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Üstel düzeltme yöntemleri ve Yazılım güvenirliği 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Uygulamalı 

Matematik (*) 
Doçent 1 

Uygulamalı Matematik alanında doçentliğini 

almış olmak.Fark denklemlerinin salınımı ve 

kararlılığı konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Uygulamalı İstatistik Doçent 1 

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Dayanıklı istatistiksel çıkarsama alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Genel Fizik Doçent 1 
Nano yapıların manyetik özelliklerinin teorik 

çözümlenmesi üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Sahne Tasarımı Profesör 1 

Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış 

olmak.Sahne Tasarımı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Resim Doçent 1 

Plastik sanatlar bilim alanında doçentliğini almış 

olmak.Çağdaş sanat ve sanat felsefesi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Tekstil Tasarımı Doçent 1 

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü lisans 

mezunu, Plastik Sanatlar bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Dokuma Tasarımı 

alanında uzmanlaşmış olmak. 

Tekstil Tasarımı Doçent 1 

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü lisans 

mezunu, Plastik Sanatlar bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Baskı Tasarımı 

alanında uzmanlaşmış olmak. 
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BİRİM/ANABİLİM 

DALI 
ÜNVANI ADET NİTELİKLER 

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 
Doçent 1 

Diabet eğitimi ve insülin uygulamaları üzerinde 

çalışıyor olmak. 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Tasavvuf Doçent 1 
Tasavvuf âdâbı ve Farsça Mesnevi şerhleri 

hakkında çalışmalar yapmış olmak. 

Dinler Tarihi Doçent 1 
Hıristiyanlık tarihi konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Profesör 1 

Yönetim ve Organizasyon bilim alanında 

doçentliğini almış olmak, örgütsel davranış 

alanında, psikolojik sermaye ve iş yaşamında 

kuşak farklılıkları ile ilgili yayınları olmak. 

İstatistik Profesör 1 
İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Pearson dağılımları üzerine yayınları olmak. 

Bütçe ve Mali 

Planlama 
Profesör 1 

Maliye bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Bütçe sistemleri, bütçe politikası ve uygulamaları 

konularında yayınları olmak. 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Doçent 1 

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. İşletmelerin uyguladıkları sosyal 

sorumluluk kampanyalarının müşteri bağımlılığı 

yaratmaktaki rolü ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

Muhasebe ve 

Finansman 
Doçent 1 

Muhasebe bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. İşletme Kısıtlarının Aşılmasında Üretme-

Satın Alma Kararları alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Yönetim ve Çalışma 

Psikolojisi 
Doçent 1 

İş güvencesizliği ve eksik istihdam konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Kentleşme ve Çevre 

Sorunları 
Doçent 1 

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası bilim 

alanında doçentliğini almış olmak. Yerel düzeyde 

katılım, yerel aktörler ve iklim değişikliği 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

Ticaret Hukuku (*) Doçent 1 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. İşletmeler, Uluslararası 

İş Hukuku ve AB hukuku alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 
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Turizm ve Otel 

Yönetimi (*) 
Doçent 1 

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Çevre Yönetimi ve Yiyecek-İçecek 

Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Yönetim ve 

Organizasyon (*) 
Doçent 1 

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Kültürlerarası Çalışmalar ve İş 

Ahlakı üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama (*) 
Doçent 1 

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. İthalat ve deneyimsel pazarlama 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bölge Planlama Profesör 1 

Mimarlık Temel alanı ,Planlama bilim alanında 

doçentliğini almış olmak.Çevre Psikolojisi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Bina Bilgisi Doçent 1 

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış 

olmak; Cumhuriyet Dönemi sanayi mekânları 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Bina Bilgisi Doçent 1 

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış 

olmak; mimarlıkta avangard ve turizm - 

mimarlığı konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Bina Bilgisi Doçent 1 

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış 

olmak; kapalı konut siteleri, mimarlık-bilim 

ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Yapı Bilgisi Doçent 1 

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış 

olmak; sürdürülebilir mimarlık değerlendirme 

yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Yöneylem 

Araştırması 
Profesör 1 Petri Ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Mekanik (Makina) Profesör 1 

Kompozit Malzeme mekaniği ve üretim 

yöntemleri konularında uluslararası yayınlar 

yapmış olmak. 

Devreler ve 

Sistemler (*) 
Profesör 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Biyomedikal 

Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Ulaştırma Profesör 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak.Asfalt kaplamaların yüzey doku 

özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Yapı Malzemesi Profesör 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak.Reaktif pudra betonu ve desülfojips 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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Termodinamik Profesör 1 

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak.Isıl Enerji Depolama Sistemleri 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Maden 

Mekanizasyonu ve 

Teknolojisi 

Doçent 1 

Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak.Tam Mekanize Yeraltı Kömür 

Madenciliği konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Maden 

Mekanizasyonu ve 

Teknolojisi 

Doçent 1 

Matematik bilim alanında doçentliğini almış 

olmak.Maden Mühendisliği alanında Uluslararası 

yayınları olmak. 

Mekanik (Makina) Doçent 1 

Dental biyomekanik ve kompozit malzeme 

mekaniği konularında uluslararası yayınları 

olmak. 

Yapı Malzemesi Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak.Alkalilerle aktive edilmiş 

bağlayıcılar konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Yapı Malzemesi Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Gecikmiş etrenjit oluşumu 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Çevre Bilimleri Doçent 1 

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Yüzey ve yeraltı 

sularının metamatiksel modellemeleri konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Yapı Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Yüksek mertebeden kesme 

deformasyon teorisi konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Yapı Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Sarsma tablası modellemesi ve 

kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Cevher Hazırlama Doçent 1 

Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Altın cevherlerinin 

zenginleştirilmesi konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Makina Teorisi ve 

Dinamiği 
Doçent 1 

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Akustik ve yüksek frekanslı titreşim 

konularında uluslararası yayın yapmış olmak 

Tekstil Bilimleri Doçent 1 

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Tekstil lifleri ve 

jeotekstillerin modellenmesi konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Termodinamik Doçent 1 

Yakıt pilinin elektrokimyasal ve termal 

modellemeleri konularında uluslararası yayın 

yapmış olmak. 

Endüstri 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Endüstri Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Üretim ve Dağıtım 

Planlama ve Lojistik konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Yer Fiziği Doçent 1 

Matematik bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Matris Teorisi ve optimizasyon teorisi 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Mineroloji Petrografi Doçent 1 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Alkali magmatik 

kayaların mineralojisi, petrolojisi ve jeokimyası 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Çocuk Cerrahisi Profesör 1 
Çocuklarda göğüs deformitelerinin cerrahi ve 

korse ile tedavisinde deneyimli olmak. 

Göz Hastalıkları Profesör 1 
Pediatrik oftalmoloji ve okuloplastik cerrahisinde 

çalışmalar yapmış olmak. 

Aile Hekimliği Profesör 1 

Aile Hekimliği bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Madde bağımlılığı ve üreme sağlığı 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu, Biokimya ve Klinik 

Biokimya uzmanı. Nörokimya alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 
Tıp Fakültesi mezunu, Hanta viruslar ile ilgili 

alan çalışmaları ve deneyimi olmak. 

Halk Sağlığı Profesör 1 

Halk Sağlığı bilim alanında doçentliğini almış 

olmak.Tütün kontrolü konularında çalışmalar 

yapmış olmak . 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Ortopedik 

rehabilitasyon konusunda deneyimi ve 

çalışmaları olmak. 

Histoloji ve 

Embriyoloji 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu, Elektronmikroskopisinde 

deneyimi ve çalışmaları olmak. 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 

Spor travmatolojisi ve biyomekanik alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 

Propiocepsion ve biyomekanik alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Adli Tıp Doçent 1 Adli Tıp bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Plastik Rekonstrüktif 

ve Estetik Cerrahi 
Doçent 1 

Mikrocerrahi, el cerrahisi ve maksillofasiyal 

cerrahi alanlarında deneyimli olmak. 

 

DEVLET KONSERVATUVARI 

Opera Doçent 1 

Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. En az on "10" operada başrol oynamış 

olmak 

Opera Doçent 1 

Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. 

Fonksiyonel ses bozukluklarının düzeltilmesi 

konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak. 

 

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU 

İktisadi ve İdari 

Programlar Bölümü 
Profesör 1 

Pazarlama alanında çalışıyor olmak ve 

Sürdürülebilir pazarlama ve Pazarlama etiği ile 

ilgili yayınları olmak. 

 

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ 

Deniz Bilimleri Profesör 1 

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Gemi söküm kaynaklı 

kirlilik konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

 

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Klinik Onkoloji Doçent 1 

İç Hastalıkları dalında Tıpta Uzmanlık, Tıbbi 

Onkolojide Yandal, İç Hastalıkları (Tıbbi 

Onkoloji) bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 
Profesör 1 

Farmakoloji bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Laboratuvar Hayvanları Bilimi alanında 

en az 3 yıl eğitici deneyimine sahip olmak. 

 

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU  

 
Profesör 1 

Jeotermal Enerji ve Rezervuar Mühendisliği 

konularında deneyimli ve bu alanda bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

 3671/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/194632 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı İl/İlçe Samsun/Merkez 

Adresi 
Kılıçdede Mah. Muhittin Özkefeli 

Bulv. No: 15 
Tel-Faks 0(362)3115500-(362)3115523 

Posta Kodu  E-Mail samsuncbs@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Irmak Genel Temizlik Hizmetleri 

Reklam ve İnşaat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi  

Hüseyin Yılmaz 

Adresi 

Mehmet Akif Mah. Günyamaç 

Cad. İlkbahar Sok. No:5/5 

Çekmeköy/İstanbul 

Hamidiye Mah. Murşit Cad. Amber 

Sok. No:15/1 Sultanbeyli/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  20582631478 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Sarıgazi V.D.-4660197555  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 451598  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3702/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale kayıt numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Adıyaman/Merkez 

Adresi 
Altınşehir Mahallesi 3005 Sokak 

No: 13 
Tel-Faks 0 416 223 38 22 

Posta Kodu 02100 E-Mail sksdb@adiyaman.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Seyfettin Öztürk  

Adresi 
Yeni Mah. 26173 Sok. D/Blok No: 12-D 

İç Kapı No: 11 – Adıyaman 
 

T.C. Kimlik No. 22246112224  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 3708/1-1 
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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

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair

Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere

Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik

— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014-32/42)

— İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/14)

— Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


