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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6065
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan ve ekli listede parsel numaraları belirtilen

taşınmazların Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalmaları nedeniyle adı
geçen organize sanayi bölgesi adına Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
tarafından acele kamulaştırılması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11/2/2014 tarihli
ve 478 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 10/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
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                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                  C. YILMAZ                                     N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.
     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  2 Mayıs 2014
        68244839-140.01-7-217

BAŞBAKANLIĞA

           5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde “Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Zirvesi” ve resmi
ziyaret vesilesiyle Gürcistan’da bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.
           Gereğini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Mayıs 2014
       69471265-305-3364

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere; 5 Mayıs 2014 tarihinde Fransa’ya
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Mayıs 2014
     68244839-140.03-102-221

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3364 sayılı yazınız.
            OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 5 Mayıs 2014 tarihinde Fransa’ya
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Mayıs 2014

       69471265-305-3365

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Mayıs 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Mayıs 2014

     68244839-140.03-103-222

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3365 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygun-

dur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Mayıs 2014

       69471265-305-3377

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Mayıs 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Mayıs 2014

     68244839-140.03-105-224

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3377 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Mayıs 2014

       69471265-305-3366

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Mayıs 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Mayıs 2014

     68244839-140.03-104-223

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 2/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3366 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Mayıs 2014 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek

olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet

etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ GIDA GÜVENLİĞİ, TARIMSAL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal

Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (HÜGTAUM): Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin gıda ve tarım güvenliği alanındaki

araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenle-
yerek, sağlıklı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle nitelik ve nicelik yönünden
arttırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversite bünyesinde gıda ve tarım güvenliği konusunda faaliyet gösteren araştırma

laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ile benzer birimler arasındaki ilişkileri dü-
zenlemek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.
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b) Üniversitede gıda ve tarım güvenliği ile ilgili konularda faaliyet gösteren çeşitli bi-
rimlere özel uzmanlık gerektiren ileri araştırma cihazları sağlamak, Merkez laboratuvarını bu
birimlerin hizmetine sunmak.

c) AR-GE faaliyetleri için öngörülen analiz ve ölçümleri yapmak ve gıda ve tarım gü-
venliği konusundaki çalışmalara destek olmak.

ç) Temel ve uygulamalı müspet bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, endüstrinin
ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün istekleri doğrultusunda gerekli analiz
ve ölçümleri yapmak, yorumları gerçekleştirmek ve bunlara temel olabilecek malzemeleri üret-
mek.

d) Bölgede yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan zirai ilaç ve sağlığa zararlı kimya-
salların kalıntıları sorununda bölge üreticilerine ve ihracatçılarına çözüm getiren projeler üret-
mek ve kalıntı analizlerinin Merkez laboratuvarında yapılmasını sağlamak.

e) Gıda güvenliği ve tarımsal araştırmalar ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans,
yaz okulları ve kurslar düzenlemek, düzenlenen bu gibi etkinliklere Üniversite personeli ve
öğrencilerinin katılımını sağlamak, toplumu gıda güvenliği konusunda bilgilendirmek, Üni-
versitede, okullarda, kamuoyunda gıda güvenliği bilincinin yaratılması konusunda faaliyetlerde
bulunmak.

f) Gıda ve tarım güvenliği konularında eğitim ve öğretim görmek ya da görgü ve bilgi-
sini geliştirmek üzere yurt dışına gitmek isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarına destek ver-
mek, gerekli ilişkileri kurarak burslar sağlamak, yurt dışından bu amaçla gelenlere yardımcı
olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirile-
bilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-
ları arasından iki kişi en çok üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde yarımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede

sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişi konusunda bütün tedbirleri

almak ve uygulamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve

denetlemek.
ç) Merkeze bağlı laboratuvarların kaliteli hizmet vermesi ve ilgili cihaz, araç ve gereç-

lerin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işlemesi ve çalışması için her türlü tedbiri almak
ve uygulamak.
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d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede
konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, Merkezin özel veya referans laboratuvar
statüsü kazanması için gerekli çalışmaları yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve
Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

f) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

g) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

ğ) Rektör tarafından verilen benzer görevleri yapmak.
(2) Müdür yardımcıları; Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyetleriyle

ilgili olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden
oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya
Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy
çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amacına uygun olarak bilimsel, teknik ve

idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanların nitelik-
lerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak.

b) Merkezle ilgili esaslara ilişkin taslakları hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tespit etmek, bu

esaslar doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirlemek ve bunların yürütülmesini
izlemek.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve buralarda görevlendirilecek personeli
belirlemek.

d) Müdürlükçe hazırlanan program ve bütçe önerilerini incelemek ve karara bağlamak.
e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak.
f) Müdür tarafından toplantılarda gündeme getirilen konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KÂTİP ÇELEBİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip

Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanıyla ilgili

konularda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca

önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden

oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan

üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TERATOJENİTE BİLGİ, EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teratojenite

Bilgi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teratojenite Bilgi,

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kalite Güvence Sorumlusu: Merkezin kalite güvence ile ilgili sorumluluklarını yerine

getiren kişiyi,

b) Merkez (İKCÜ-TEBAMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teratojenite Bilgi, Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Görevleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Anne adaylarına, sağlık çalışanlarına ve halka gebelik ve emzirme dönemi esnasında

ilaca ve diğer etkenlere maruz kalım hakkında kanıta dayalı bilgi sunmak, danışmanlık hizmeti

yapmak ve eğitim vermek,

b) Teratojen ilaç ve etkenler hakkında sağlık çalışanları ve halkı bilgilendirerek doğum

defektlerinin önlenmesine katkıda bulunmak,
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c) Gebelere, gebelik esnasında kullanılan ilacın veya karşılaşılan etkenlerin fetal risk-

lerine dair en güncel ve doğru bilgiyi vermek ve gebeliklerin yanlış yüksek risk algısı nedeni

ile gereksiz şekilde sonlandırılmasını önlemek,

ç) Gebelik ya da emzirme döneminde ilaç tedavisi alınması gereken durumlarda gebeye

ve/veya hekimine alternatifler arasından mümkün olan en etkin ve güvenli ilaç tedavisinin be-

lirlenmesi için kanıta dayalı bilgi sunmak,

d) Teratojenik ilaçlar ve kimyasallarla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine

etmek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan çalışmaları birleştirmek ve yürütmek,

e) Teratojenite konusunda her türlü temel ve klinik araştırmaları ilgili mevzuata göre

yapmak ve konuya ilişkin her türlü hizmeti gerçekleştirmek.

Merkezin görevleri ve faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları yönünde aşağıdaki görev ve faaliyetleri yerine getirir:

a) Merkeze gebelik ya da emzirme döneminde ilaç kullanımına dair bilgi almak üzere

başvuran gebe ya da sağlık çalışanlarına konu ile ilgili kanıta dayalı bilgi sağlamak,

b) Üniversitede teratojenite konusunda öğretim elemanı yetişmesini teşvik etmek, ge-

rekli ortam ve imkânları hazırlamak,

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili teratojenite kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi

alışverişinde bulunmak ve ortak projeler üretmek ve bunlar için finans kaynakları teminine ça-

lışmak,

ç) Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin ihtiyaçlarına öncelik veren, faaliyet alanları ile ilgili

araştırma projeleri hazırlamak,

d) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, araştırma sonuç-

larını ilaç endüstrisine duyurmak,

e) Teratojenite konusunda bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim ve yayım yapmak,

görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaç-

la eleman davet etmek,

f) Merkezin amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları

yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Kalite güvence sorumlusu,

ç) Sekreterya.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, farmakoloji alanında doktora veya uzmanlığını yapmış öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona erdiğinde

aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin
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farmakoloji, toksikoloji, histoloji ve embriyoloji, tıbbi genetik, kadın hastalıkları ve doğum,

çocuk hastalıkları, aile hekimliği, çocuk cerrahisi ve radyoloji anabilim dallarından birinde gö-

rev yapan en fazla iki öğretim üye veya görevlisini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi

de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı

kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür

görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulan faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

ç) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje

ve karşılıklı yardımlaşma için gerekli işlemleri yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törün onayına sunmak,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanıl-

ması için gerekli girişimlerde bulunmak,

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdürün önerisiyle, iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından

üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür yardımcıları görev süreleri sona erdiğinde tekrar görev-

lendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ya da gö-

revden ayrılması durumunda kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

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

dımcı olmak,

b) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil

yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler Müdürün önereceği, farmakoloji, toksikoloji, histoloji ve

embriyoloji, tıbbi genetik, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, aile hekimliği, çocuk

cerrahisi ve radyoloji anabilim dallarının öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından se-

çilerek üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bit-

meden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri

görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile ayda en az bir kez toplanır. Müdür veya

en az üç Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile de iki gün içinde ola-

ğanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar

toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak merkezin çalışma düzenini tespit

etmek, personel ihtiyacını belirlemek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları

almak, Merkezin bünyesinde kurulacak eğitim ve araştırma grupları ve bu gruplarda görevlen-

dirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

c) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzen-

leme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek,

ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

d) Müdürce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak,

e) Mali ve idari işlerde müdüre yardımcı olacak kararları almak,

f) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.

Kalite güvence sorumlusu

MADDE 11 – (1) Kalite Güvence Sorumlusu, sağlık alanında en az lisans mezunu, ter-

cihen farmakoloji veya toksikoloji alanında en az 2 yıllık lisansüstü eğitimi olan personel ara-

sından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Aynı usulle görev

süresi sona erdiğinde yeniden görevlendirilebilir.

(2) Kalite Güvence Sorumlusu, Merkezin kalite güvencesinden, yürütülen tüm proje-

lerin kalite güvence ile ilgili basamaklarının kontrolünden ve dokümantasyon hizmetlerinin

yürütülmesinden sorumludur.

Sekreterya

MADDE 12 – (1) Sekreterya, tercihen sağlık alanında en az ön lisans mezunu olan per-

sonel arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Sekreterya, gebenin Merkeze başvurusunun ve ilaç öyküsünün alınması, farmako-

loğa danışarak randevu verilmesi, gebenin raporunu almaya geldiğinde karşılanması, gebenin

tahmini doğum tarihinden sonraki 3 ay içinde aranarak gebe takip formunun doldurulması,

gebe kayıt ve takip formundaki bilgilerin elektronik ortama kaydedilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari, mali ve benzeri personel ihtiyacı,

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları, 2547

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR-SANAT UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektör Yardımcısı: Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

f) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Kastamonu ili ve çevresinde somut olmayan kültür

mirasına ilişkin alan araştırmalar yapmak, çağdaş ve geleneksel sanatlara ilişkin araştırmalar

yapmak; sanat ve tasarım uygulamalarına olanak sağlamak, Üniversite Sanat Müzesinin kuru-

luşuna katkı sağlamak, güncel sanat ortamındaki gelişmeleri izleyerek sanat, araştırma ve uy-

gulama projeleri gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kastamonu ili ve ilçelerinin sahip olduğu kültür mirasını araştırmak, geleneksel ve

çağdaş sanat alanlarına bilimsel, sanatsal ve diğer uygulamalar açısından katkı sağlamak.

b) Kültür ve sanat alanlarına ilişkin araştırma, geliştirme ve tasarım projelerinin çağdaş

düzeyde gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kültür ve sanat projelerinin tasarım ve uygu-

lama aşamalarında koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek; ulusal ve uluslararası

bağlamda sanat olaylarında örgütlenme, olanak yaratma, uygulama konularında girişimde bu-

lunmak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) Geleneksel ve çağdaş sanatların kuramsal ve uygulamaya ilişkin alanlarında aktif

her düzeyde araştırmacılar, sanatçılar, tasarımcılar ve öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim

programları, bilimsel-sanatsal projeler, konferanslar, konserler, kurslar, çalıştaylar, söyleşiler,

seminerler, dinletiler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, festivaller, bienaller, ser-

giler, yaz ve kış okulları, bilimsel-sanatsal proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek, bu

tür etkinliklerde, çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluş-

turmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

d) Araştırmacı ve sanatçılara atölye, galeri, sahne ve diğer çalışma ve sunum olanakla-

rını sağlamak, bu olanakların oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaç doğ-

rultusunda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

e) Sanat ve sanat alanını kapsayan sosyal bilimler alanında hakemli dergi çıkarmak.

f) Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin araştırma ve tasarım projelerinin çağdaş

düzeyde uygulanmasına olanak sağlamak.

g) Üniversite Sanat Müzesi kuruluşunu planlamak, teklif etmek ve gerçekleştirilmesi

ile ilgili çalışmalarda rol almak.

ğ) Sanatçı haklarının korunması, patent ve telif haklarına ilişkin haklarının aranması

ile ilgili girişimlerde bulunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek

çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ı) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olanaklarını artırma ve geliştirme

konularında çalışmalar yürütmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Müdür.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışmaları esas alınarak, Üniversitede görev

yapan, Merkezde yürütülen faaliyetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden

görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, Müdür yardımcılarından biri, Müdüre

vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, ça-

lışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-

nar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde,

Müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak.

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, de-

netlemek.

d) Yönetim Kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuç-

landırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi

üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. Görev süresi biten

üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine, ka-

lan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, her dönem en az bir defa olmak üzere Müdürün gerekli gördüğü

durumlarda toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve ka-

rarlar oy çokluğu ile alınır. Kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır. Oyların

eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Ku-

rulu karar alırken, Bilim ve Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlen-

dirir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki

projeleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun

proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

e) Müdürün veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, kültür ve sanat ko-

nusunda bilgi ve deneyimi olan öğretim elemanlarından oluşur. Danışma kurulu üyeleri, Müdür

tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolmadan gö-

revlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler

tekrar görevlendirilebilir. Üye sayısı Rektör tarafından belirlenir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık

eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1485 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Jahmad ve Fatoum oğlu 1943 D.lu 

Aleppo/SURİYE Nüf. kayıtlı olan SAKIT OSMAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1485 esas, 2014/333 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK’nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3157 

————— 
Esas No : 2013/1001 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhamed ve Souria oğlu 01/01/1987 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan KAMAL RACHO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 30/01/2014 tarih ve 2013/1001 esas, 2014/148 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 5 ay hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen 5 ay 

hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 

maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3158 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

31 KALEM MUHTELİF BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacını 

karşılamak amacıyla; 

- 31 kalem muhtelif büro mobilyası, 

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan idari şartnamesine, teknik şartnamesine ve çizimlerine 

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 

Başkanlığında 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. İC 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, 15.05.2014 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. 3710/1-1 



5 Mayıs 2014 – Sayı : 28991 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN 
MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
A - a) Dosya No : 2014/30 
b) Niteliği, türü ve miktarı : BRÜDEN VE ELEKTRO FİLİTRE TRAFOSU 

TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 180 (yüzseksen) gündür. 
e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
f) İhale tarihi ve saati : 28/05/2014 ÇARŞAMBA Günü Saat: 14.00 
B - a) Dosya No : 2014/31 
b) Niteliği, türü ve miktarı : SIZDIRMAZLIK LASTİĞİ ALIMI 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 90 (doksan) gündür. 
e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
f) İhale tarihi ve saati : 22/05/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.00 
C - a) Dosya No : 2014/32 
b) Niteliği, türü ve miktarı : KAZANALTI UZ POMPA YEDEKLERİ ALIMI 
c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
d) Teslim tarihi : Teslim Süresi teknik şartnamede belirtilmiştir. 
e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
f) İhale tarihi ve saati : 22/05/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.00 
3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin  
    yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi  
  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40  
  Vakıfbank Afşin Şubesi  
  Hesap No : TR870001500158007287757271 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

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

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 
yapılacaktır.  

Duyurulur. 3707/1-1 
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TİTREŞİM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EKİPMANI (PORTATİF VİBRASYON 

ANALİZÖRÜ) ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/48974 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Portatif Vibrasyon Analizörü (Bilgisayarı ile birlikte) 

Komple; - Portatif Titreşim Ölçme Cihazı (1 Adet) 

   - Titreşim Grafiği Analiz Programı (1 Adet) 

   - Notebook Bilgisayar (1 Adet)  

b) Teslim yeri : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (Doksan) 

takvim günü. 

3 - İhalenin  

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

b) Tarihi ve saati : 20.05.2014 Salı günü, saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir 

ve ihale dökümanları, KDV dahil TL. 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin 

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

6 - Teklifler, 20.05.2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14  06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.  3644/1-1 
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154 kV TRANSFORMATÖR VE ŞALT ÜRÜNLERİ İLE 6,6 kV ŞALT ÜRÜNLERİNİN TEST, 

BAKIM, DEVREYE ALINMASI VE RAPORLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2014/47858 

2 üniteye ait 154 kV transformatörler, 154 kV şalt ürünleri ve 6,6 kV şalt ürünleri test ve 

bakımlarının işletmemizin 2014 yılı revizyon programı kapsamında yapılması, devreye alınması 

ve raporlanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 2 üniteye ait 154 kV 

transformatörler, 154 kV şalt ürünleri ve 6,6 kV şalt 

ürünleri test ve bakımlarının işletmemizin 2014 yılı 

revizyon programı kapsamında yapılması, devreye 

alınması ve raporlanması işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : İşin başlama tarihi her bir ünitede ayrı ayrı zamanlarda 

ünitelerin 2014 yılı revizyon programlarına göre 

belirlenecek olup, işin başlayacağı tarihten en az 20 gün 

önce Firmaya yazılı olarak işin başlaması gereken tarih 

bildirilecektir. İşin süresi ünite başına 15 (onbeş) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 21/05/2014 - 14.00 

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 

Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 

0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 

numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 

Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir.  

5 - Teklifler 21/05/2014 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir.  

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri 

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleşme düzenlenecektir.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3534/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

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

İhale Kayıt Numarası : 2014/48341 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Nurhak Yolu Üzeri Elbistan/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 344 419 16 09    Fax : 0 344 419 16 17 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13.000 Ton Kireç Taşı Alımı 

b) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Kireç taşı Fabrikamıza 01 Ağustos 2014 – 30 Kasım 2014 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle 

termin programı idare tarafından yazılı olarak 

bildirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elbistan Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 15.05.2014 Perşembe günü Saat : 14.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

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

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

gereken kriterler 

4.3.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 

fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.3.2 - İş deneyim belgeleri 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30’undan az olmamak üzere; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur. 

4.3.3 - İşletme ruhsatı 

4.3.3 - İşletme izin belgesi 

5 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 15.05.2014 Perşembe günü, saat 14.00'a kadar Elbistan Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu 

tutulmayacaktır. 

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

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

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (Yüzde üç)'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

11 - İş bu şartname konusu alım ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanuna tabi değildir. 3689/1-1 
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22 ADET YÜKSEK ÇEKERLİ KANTARLARIN BAKIM, ONARIM VE AYARLARI İLE 

PERİYODİK KONTROLLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Kantarlarında bulunan 22 adet yüksek 

çekerli kantarların bakım, onarım ve ayarları ile Üretim Kampanyası süresince periyodik 

kontrolleri işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile 

devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/48382 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 – 0 354 441 10 18 

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

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Farikamız ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar 

kantarlarında bulunan 22 adet yüksek çekerli kantarın 

bakım, onarım ve ayar işleri ile periyodik kontrolleri. 

b) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra idarece verilecek 

program dahilinde işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 22.05.2014 Perşembe 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 - Tebligata esas adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi, 

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

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

4.1.4 - Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu, 

4.1.5 - Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

4.1.6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8 - Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.9 - İş ortaklığı beyannamesi 

4.1.10 - Ortaklık Hisse Durumu 

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

kriterler; 

4.2.1 - İş deneyim belgeleri; 
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İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya Özel sektörde 

gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ait Sözleşme 

bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye bağlı iş deneyim belgesi. 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektörde yapılan Ölçü ve Tartı Aletleri 

Bakım, Onarımı ve ayar işleri veya Yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve ayar işleri kabul 

edilecektir. 

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

avantajı uygulanmayacaktır. 

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

7 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 22.05.2014 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası 

haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif 

birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir.. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz)Takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

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

 3624/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 46,33 TL ile en çok 279.450,00 TL arasında değişen; 15/05/2014 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,63 TL ile en çok 27.945,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Çay ve Toz Şeker (Yeniden İhraç Amaçlı), Cep Telefonu, 

Hurda Bakır, Tablet Bilgisayar, Nargile Takımı ve Aksesuarı, Matkap, Testere, El Planyası, 

Tazyikli Su Pompası, Av Tüfeği Dürbünü, Bel Çantası, Cep Telefonu Şarj Aleti ve Flash Disk, 

Elbiselik Kumaş, Muhtelif Oto Aksamı, Yöresel Bayan Entari ve Fistanı, Freze Ucu, Bayan 

Terlik, Ayakkabı, Diz Üstü Bilgisayar, Araç Aküsü, Et Kıyma Makinası, Muhtelif Elbise ve İç 

Çamaşırı, Spor Ayakkabısı, At Arabası ve Eşarp cinsi 83 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz 

Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda 

Tiyatrosu Salonunda 16/05/2014 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya 

ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) 

(285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 3381/1-1 
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SU SPEKTROFOTOMETRE (SU ANALİZ) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Su spektrofotometre (su analiz) cihazı alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/47887 

Dosya No : 1426460 

1 - İdarenin :  

a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Su spektrofotometre (su analiz) cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Sağlığı Güvenliği ve 

Eğitim Dairesi Başkanlığı Laboratuar Şube Müdürlüğü 

/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günü 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 15.05.2014 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

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

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler en geç 15.05.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3625/1-1 
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MUHTELİF ÇEKERLİ 47 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, AYAR 

VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

MUHTELİF ÇEKERLİ 47 ADET KANTARIN BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA, 

AYAR VE PERİYODİK BAKIM İŞLERİ hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına 

göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile 

devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt numarası  : 2014/48094 

1 - İdarenin  

a) Adresi:  : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539  

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  :  

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 47 ADET MUHTELİF ÇEKERLİ KANTARIN 

BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA AYAR VE 

PERİYODİK BAKIMI 

b) Yapılacağı yer : FABRİKA MERKEZ VE BAĞLI ZİRAAT BÖLGE 

ŞEFLİKLERİ  

c) İşin süresi : BAKIM, ONARIM, DAMGALAMA VE AYAR 

İŞLERİ (YAKLAŞIK 2 AY), PERİYODİK BAKIM 

KAMPANYA SÜRESİNCE (YAKLAŞIK 3 AY) 

TOPLAM 5 AY  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI  

b) Tarihi ve saati  : 16/05/2014 - 14:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

4.1.1.1 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,  

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

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

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

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

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

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

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

belge  

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

kriterler  

4.3.1. İş deneyim belgeleri  

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

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler  

- İSTEKLİLER SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ OLAN 

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TAMİRİNE AİT İŞYERİ UYGUNLUK BELGESİNİ VE ÖLÇÜ 

VE ÖLÇÜ ALETLERİ TAMİRCİLERİNE AİT YETKİ BELGESİNİ TEKLİFLERİ İLE 

BİRLİKTE SUNMAK ZORUNDADIRLAR. 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. BU İHALEDE ÖLÇÜ ALETLERİ BAKIM, ONARIM VE REVİZYONU İLE 

AYAR İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar 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.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 3663/1-1 
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ELEKTRİK MOTORLARININ BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/48490 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 11 kalem (394 adet) lokomotiflere ait elektrik 

motorlarının bakım-onarımı, teknik şartnameye göre 

yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 26/05/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

26/05/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

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

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

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

tabi değildir. 3623/1-1 

————— 
MUHTELİF VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2014/48394 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 9 kalem muhtelif vagon malzemesi teknik şartnamelere 

ve resimlere göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 22/05/2014 - Saat 14:45 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

22/05/2014 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

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

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

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

tabi değildir. 3621/1-1 
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MUHTELİF VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/48397 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 11 kalem muhtelif vagon malzemesi teknik şartnamelere 

ve resimlere göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 22/05/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

22/05/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

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

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

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

tabi değildir. 3620/1-1 

————— 
HAVA TANKI SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2014/48401 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 40 adet hava tankı komple, teknik şartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 21/05/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

21/05/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

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

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

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

tabi değildir. 3619/1-1 
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MOTOR KRANKLARININ TAŞLANMASI VE TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/48483 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 6 kalem lokomotif ve raybüs motor kranklarının 

taşlanması ve tadilatı, teknik şartnameye göre 

yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 27/05/2014 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

27/05/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

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

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

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

tabi değildir. 3618/1-1 

—— • —— 

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1 ADET YEDEK ORTA BASINÇ BUHAR TÜRBİNİ ROTORUNUN, 

MEVCUT ROTOR ÜZERİNDEN REVERSE ENGİNEERİNG YÖNTEMİYLE YA DA BAŞKA 

BİR YÖNTEMLE ELDE EDİLEN İMALAT RESİMLERİ ÇIKARILARAK İMALATI, 

DİNAMİK BALANS VE AŞIRI HIZ TESTLERİNİN YAPILARAK HAZIR VAZİYETTE 

TESLİMİ İŞİ İLE TÜM TÜRBİN SABİT KANATLARININ (DİYAFRAMLARIN) 

REVERSE ENGİNEERİNG YA DA BAŞKA BİR YÖNTEMLE İMALAT 

RESİMLERİNİN ÇIKARILMASI İŞİ ALINACAKTIR 

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

1 adet Yedek Orta Basınç Buhar Türbini Rotorunun, mevcut rotor üzerinden reverse 

engineering yöntemiyle ya da başka bir yöntemle elde edilen imalat resimleri çıkarılarak imalatı, 

dinamik balans ve aşırı hız testlerinin yapılarak hazır vaziyette teslimi işi ile tüm türbin sabit 

kanatlarının (diyaframların) reverse engineering ya da başka bir yöntemle imalat resimlerinin 

çıkarılması işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

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

SOMA/MANİSA 

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

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

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamede belirtilmiştir. 
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b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihinden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) 

takvim günüdür. 

d) Dos. No : YAT SEAS 14/43        2014/44375 

3 - İhalenin 

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

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 24.06.2014 Salı günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü. 

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

görülebilir ve ¨ 100,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

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

masrafı hariç ¨ 100,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

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

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

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

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

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

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 24.06.2014 Salı günü saat 15:00’e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

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

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini, TL veya Döviz bazında vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi teklife kapalıdır. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

8.4. Tekliflerin teknik açıdan yeterli sayılabilmesi için isteklilerin aşağıda belirtilen 

belgeleri teklifleri ekinde vermeleri zorunludur. Bu belgeleri vermeyen firmaların teklifleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

- Teknik şartnamenin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. maddelerine şartnamedeki sıraya 

göre, ayrı ayrı cevap verecek şekilde yazılarak hazırlanmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış 

“şartnameye uygunluk belgesi”, 

- İstekli ve/veya imalatçıya ait ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslını 

veya noter onaylı suretini ve İstekli, imalatçı değil ise imalatçı firmanın temsilcisi olduklarına dair 

temsilcilik belgesini veya imalatçı firmadan alacağı ihale konusu işin şartnameye uygun olarak 

imal edilerek kendilerine teslim edileceğini gösterir nitelikte düzenlenmiş belgeyi vereceklerdir. 

- İstekli ve/veya İmalatçıya ait en az 150 MW gücünde enerji santralı buhar türbini imalatı 

ve dinamik balansı veya en az 150 MW gücünde enerji santrali buhar türbini kanat imalatı, temini 

ve tesisi ve dinamik balansı işini yaptıklarına dair referansları, 
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- İstekliler, imalatında kullanacakları Orta Basınç Türbin Rotoru rotor malzemesi, tüm 

kademe hareketli kanatların malzemelerini ve kullanılacak diğer tüm malzemeleri (bandaj v.b), 

malzemelerin kimyasal ve mekanik özellikleri ile kanat kök dizaynı çözümlerini tekliflerinde 

belirteceklerdir. 

- İstekliler, imalatı yapılacak Orta Basınç Türbin Rotoru ile rotor dinamik balans ve aşırı 

hız testlerini yapacağı fabrika/fabrikaların adı ve açık adresini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

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

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

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

yapılacaktır. 3531/1-1 

—— • —— 

YAPRAK BUZ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 250.000 Kg. yaprak buz alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 13.05.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

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

temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 13.05.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

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

katılamazlar. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 3684/1-1 

————— 
TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 Çuval (1 Çuval - 50 Kg.) Toz Şeker 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 20.05.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

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

temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 20.05.2014 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

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

katılamazlar. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 3686/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması 

Ön Seçim Şartnamesi 

1. YARIŞMA 

YARIŞMANIN AMACI 

“Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi 

Yarışması” kapsamında; ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine 

de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, çağdaş bir 

çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki; 

ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve ekiplerin uluslararası rekabet 

gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. 

BU YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR 

Bu yarışma, tasarım disiplinleri ve sanat dallarından katılımcılarla oluşturulacak tüm 

ekiplerin ön seçim başvurusuna açıktır. 

Jüri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, planlama, güzel sanatlar, sosyal bilimler gibi farklı 

alanlardan meslek insanlarından, sanatçılardan ve akademisyenlerden oluşan interdisipliner 

yapıda 10 ekibi yarışmacı olarak seçecektir. 

Ön seçim başvurusu yapacak ekiplerin yerine getirmeleri zorunlu koşullar şartnamenin 

“Ön Seçim Koşulları” bölümünde ayrıntılı olarak tariflenmiştir. 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 

Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. 

maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir 

ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde ulusal, ön seçimli fikir 

projesi yarışması olarak düzenlenmiştir. 

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU 

Yarışmaya konu olan yerler, Çanakkale ili Eceabat ilçesi sınırları içerisinde, 4533 sayılı 

“GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU” ile tanımlanan bölgede yer 

almaktadır. Bu yerler noktasal olarak şu internet linki ile görülebilir: j.mp/gelibolu 

Yarışmanın konusu tanımlanan yerde bulunan 18 anma mekânı/şehitliğin tasarlanmasıdır. 

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yarışmayı Açan Kurum : Çanakkale Valiliği 

Yarışma Raportörlüğü : Çanakkale İl Özel İdaresi Cevat Paşa Mah. Kayserili Ahmet 

Paşa Cad. No: 26 Çanakkale 

Telefon : (0286) 2181055 / (0286) 2200022 / Dâhili:5221/5224 

Faks : (0286) 2181053 

E-posta : 2015@ilozelidaresi.org 

İKİYE BÖLÜNEN YAŞAMIN TASARIMI ÜZERİNE 

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Anafartalar, Conk Bayırı ve diğerleri... Yaklaşık bir 

yüzyıl önce bu ülkenin özgürlüğüne, “Kurtuluş Savaşı”na doğru giden yolun başlangıcı, uzun 

mücadele kapılarının açıldığı yerler... Bir ulus için yeniden hayata dönmenin, nefes almanın 

başladığı anlar... Bir bütünün parçaları, bir zincirin halkaları, anılar, anıtlar, bazılarının isimleri 

bile bilinmeyen kaybettiklerimiz ve kaybederek kazandıklarımız... 

Bugün o yamaçlar, o dağlar sessizdir ama etrafta dolaşırken sanki savaş hala yanı 

başımızda sürüyor, savaş yolunda yürüyormuşuz gibidir. Sonuç hüzünlü olur. Bu yarımadada bu 
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topoğrafyada, yüzbinlerce kişi yaşamını yitirir. Sanki kimsenin olmadığı, kendi kendimize 

kaldığımız bomboş mekânlarda oluruz bugün, kaybettiklerimizle birlikte. Umudumuzu hiç 

yitirmeden kaybedilenleri aramaktayızdır bir tepeden bir tepeye. Dramatik bir resimdir 

önümüzdeki kilometrelerce uzadıkça uzayan toprakların resmi. Sonra her şey yine sessizleşir. 

Zaman aniden durur. 

Ama yaşam da sanki tam orta yerinden ikiye bölünmüştür. Bir yanda hala o acımasız 

anıları ile savaş vardır sanki dün gibi, hala canlı, hiç bitmeyen savaş. Bir yanda da o savaşı 

yaşayanların özlemi, kaybettiklerimizin bedeli bizim kazandığımız ve şimdi yaşadığımız barış 

vardır. Savaş ve barış karşı karşıya gelir, yaşamın ortasında yüz yüzedirler. Bu sadece bizim için 

değil diğer devletlerin yitirdikleriyle de ilgilidir. Onlarınkiler gibi, işte bugün tarla olan üzerinde, 

etrafında rengârenk çiçekleri ve bu bölgeye özgü bitki örtüsüyle, topoğrafyası ve bazen de toprak 

ve kayalar ile çevrili bomboş şehitlikler adeta tek tek izler sürerek takip ederek bulduğumuz 

yerlerdir. Uzun aramalardan sonra yüz yıldır saklı, açmaya kıyamadığımız kutsal köşelerdir. 

18 yeni şehitlik bir şarapnelin patlamasından sonra bütün parçaların her yere dağılmasına 

benzer. Bu şehitlikler uzun yıllar önce yapılmış haritanın izleri sürülerek bugün araştırmalar 

sonucu yerleri tespit edilen, kilometreler boyunca yaygın bir şekilde bulunan alanlardır. Bunların 

bir kısmı yarımadanın güney bölgesinde, daha önce düzenlemeleri yapılmış olan, bizim ve diğer 

devletlerin şehitliklerinin yakın çevresinde yer alır. Kuzeydeki bölgede olanlar ise, bugün 

güneyde bulunan ve bilinen şehitliklerden uzakta dağınık haldedir. Yerleri karakter olarak bazen 

birbirinden farklı özellikler taşısa da, her nasılsa sanki yeniden bir zincirin halkaları olmayı 

isterler, ya da yukarıdaki nitelikleri de göz önüne alınarak bir bütün hikâyenin, parçalara ayrılmış 

bir bütünün içinde yeniden bütün bir senaryonun parçaları olmayı beklerler. 

Altında, kaybettiklerimizin yattığı bu kalıntılar, biten savaşın, hala belleğimizde var olan 

izlerinin ve şimdiki barışın bir araya geldiği, anısal, anıtsal ve kutsal yerlerdir. Resmedilen bu 

ortamda farklı disiplinlerden bir araya gelerek oluşturulacak yarışmacı ekiplerden sözü edilen bu 

bütünlüğü, herhangi bir şekilde bu senaryoyu ve bu birlikteliği tasarımlarına yansıtmaları, 

özellikle beklenmektedir. 

Yukarıdaki tabloda vurgulanan “Savaş” ve “Barış” kavramlarının karşıtlığı ve bu ikilemin 

arasında olma hali belki de tasarlama yönünden bir başka ikilemi de beraberinde getirmektedir. 

İnşa etmenin niteliği fiziksel ve kavramsal olarak farklı açılardan tartılsa da, mimarlık inşa etmek, 

peyzaj ise üzerinde yaşadığımız bütün doğanın alt yapısı olarak görülebilir. Her nasılsa inşa 

etmenin altındaki yerdir, sonsuz platform, sonsuz bir kaidedir. Özellikle böyle bir yarışmada, bu 

doğal peyzajın üzerinde inşa etme ve etmeme ya da nasıl etme arasında yaşanan sorular ve 

cevaplar arasındaki diyalog bu işin özü de denilebilir. Mimarların, peyzaj mimarlarının, 

sanatçıların, plancıların birlikteliği, bu ikilemler, bu tartışmalar, bu spekülasyonlar arasında 

diyalog kurabilecek bağlayıcı bir köprü olabilir. Bütün bu ikilemler arasındaki insanı tasarımda 

yerli yerine oturtur. 

1997’deki Uluslararası Yarışma’nın raporundan bir alıntı bütün bunların sanki özetidir. 

"Bu büyüklükteki bir alanda, çeşitli planlama etkinliklerinin birleştirici unsuru - koruma 

bağlamında - yüz binlerce askerin anısına duyulan saygıdır. 

Yaşayan bu alan bir mezarlık değil, kahramanlığa ve ölü askerlere adanmış bir anıttır. Bu 

nedenle, insan yaşamının devamlılığı duygusuyla birlikte algılanan bilgelik, güvenlilik ve 

sessizlik, planlama ve uygulama etkinliklerinin her açıdan ana konusu olmalıdır". (“Gelibolu 

Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Fikir ve Tasarım Yarışması Jüri Raporu”) 

TASARIM SORUNUNA YAKLAŞIM 

Yukarıda çizilen çerçeve ışığında, bu altyapı ve ikilemler arasında, jüri; yaratıcı, zamanı 

olmayan, eskimeyen projelere, ileriye dönük yeni buluşlara ve çözümlere açıktır. Duygusal olarak 
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zaten zorlu ve taşıdığı değerlerle en iyi çözümü hak eden bu tasarım probleminin, 18 şehitliğin 

tasarlanması beklentisiyle nicelik olarak da zor bir hal aldığı yadsınamaz. 

Ancak 18 şehitliğin konumu, peyzaj, tarihsel süreç içindeki yeri ve önemi, GYTMP 

içindeki konumu gibi özeliklerinin tasarımcıların konulara farklı yaklaşmalarını sağlayacağı 

düşüncesiyle jüri, yarışmaya konu bu 18 alanı kategorize etmenin de bir tasarım sorunu olduğunu 

dikkate alarak şehitlikleri ayrı ayrı yarışmaya açmak yerine, aday ekiplerin tamamından tüm 

yerlere ilişkin çözüm üretmelerini beklemektedir. 

Jüri, tasarlanacak 18 anı yerinin yine yukarıda tasvir edilen tabloya paralel olarak 

bütünsellik taşımasını beklemektedir. Ancak bu kesinlikle tekdüzelik ya da tipleştirme olarak 

algılanmamalıdır. Aksine, bütünsel bir kurgu içerisinde ekiplerin her bir yerin özgün karakteri 

doğrultusunda alanlara farklı gözlerle bakmaları önemsenmektedir. 

Tasarım sorununun çözümü, bu tanımlanan bağlam içinde tek bir sanatçı ya da 

tasarımcının elinden çıkabileceği gibi alanın üstteki paragrafta tanımlanan ya da orada dahi 

bulunmayan farklı düzlemlerde taşıdığı özelliklerine göre kategorize edilmesiyle kurgulanacak 

ekiplerin bireyselliğinden bütünselliğe giden bir tasarımla da yapılabilir. 

YER GÖRME 

Yarışmaya konu yerlerin tekil ve bütün olarak gösterdikleri özellikleri nedeniyle bu 

yarışmada yer görmek zorunludur. Ekipte müellif olarak yer alacak isimlerden en az birisinin 

Yarışma Takvimi’nde “Yer Görme” olarak belirtilen tarihteki yer görme gezisine katılması 

zorunludur. 

Yarışmacı ekiplerin her birine yer görme bedeli olarak 48,50 TL (kırk sekiz lira elli kuruş) 

ödenecektir. 

YARIŞMA TAKVİMİ 

● Ön Seçim Şartnamesini İlanı : 5 Mayıs 2014, Pazartesi 

● Ön Seçime Son Başvuru için son Tarih : 30 Mayıs 2014, Cuma 

● Ön Seçim Sonuçları ve Yarışmanın İlanı : 5 Haziran 2014, Perşembe 

● Yer Görme : 13 Haziran 2014, Cuma 

● Soru Sormak için Son Gün : 18 Haziran 2014, Çarşamba 

● Cevapların İlanı : 22 Haziran 2014, Pazar 

● Projelerin Son Teslim Tarihi : 5 Ağustos 2014, Salı 

● Postayla Gönderim için Son Tarih : 8 Ağustos 2014, Cuma 

● Jüri Çalışması Başlangıcı : 11 Ağustos 2014, Pazartesi 

● Kolokyum ve Ödül Töreni : 16 Ağustos 2014 Cumartesi 

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLER 

Danışman Jüri Üyeleri 

● Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi 

● Nurettin DAYAN, Eceabat Kaymakamı 

● Çoşkun ÖZGÜNEL, Çanakkale KVKB Kurulu Başkanı 

● İsrafil ERDOĞAN, Çanakkale Orman ve Su İşleri 3.Bölge Müdürü 

● Ömer YILMAZ, Mimar 

Asli Jüri Üyeleri 

● Özgür BİNGÖL, Mimar 

● Can KUBİN, Şehir plancısı 

● Kemal ÖZGÜR, Peyzaj mimarı 

● Sami Ata TURAK, Orman mühendisi 

● Hüseyin YANAR, Mimar (Jüri başkanı) 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 5 Mayıs 2014 – Sayı : 28991 

 

Yedek Jüri Üyeleri 

● Serap ÖBEKÇİ, Mimar 

● Başak ÖZER, Peyzaj mimarı 

● Murat Ufuk KARA, Arkeolog 

Raportörler 

● Ayşe Zeynep AYDEMİR, Mimar 

● Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi 

Raportör Yardımcıları 

● Merve TOKER, Harita mühendisi 

● Ömrüm Bahar MISIR, Jeofizik Mühendisi 

ÖN SEÇİME SON BAŞVURU TARİHİ 

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen 

“Ön Seçim Son Başvuru Tarihi”nde saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden 

teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı Açan 

İdare sorumlu değildir. 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

● 1. Ödül : 160.000 TL 

● 2. Ödül : 120.000 TL 

● 3. Ödül : 80.000 TL 

● 4. Ödül : 60.000 TL 

● 5. Ödül : 40.000 TL 

● Mansiyonlar : 20.000 TL (5 adet) 

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare 

tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya 

yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak 

ödenecektir. 

2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI 

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR 

Bu yarışma ekip yapısında en az 1 mimar veya 1 peyzaj mimarı olmak koşuluyla tüm 

tasarım ve sanat disiplinlerinden katılıma açıktır. Ön seçim başvurusu yapacak yarışmacıların 

aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. 

● Meslekten men cezalısı durumunda olmamak. (Ekip yapısında bulunan TMMOB’ye 

bağlı meslek disiplinlerinden ekip üyeleri için geçerlidir.) 

● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. 

● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. 

● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. 

● Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak. 

● Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) 

● Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek. 

● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak. 
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İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üye “ekip başı” 

olarak belirtilmelidir. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen 

sorumludurlar. Ekip başının mimar ve/veya peyzaj mimarı olması beklenmemektedir. 

ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ 

Çanakkale İl Özel İdaresi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 

numaralı hesaba 100 TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun yarışmanın 

eposta adresine yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte gönderilmesi gereklidir. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Ön eleme aşamasında aday ekipler yarışma konusuna yaklaşımlarını anlatan bir rapor ile 

birlikte çalışmalarını içeren tanıtım dosyası teslim edeceklerdir. 

Adayların, benzer konu, ölçek, bağlamlarda mekânsal ve/veya metinsel çalışmalar yapmış 

olmaları beklenmektedir. 

Jüri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, planlama, güzel sanatlar, sosyal bilimler gibi farklı 

alanlardan meslek insanlarından, sanatçılardan ve akademisyenlerden oluşan interdisipliner 

yapıda ekiplerin oluşturulmasını tavsiye etmektedir. 

Bir araya gelen ekiplerin takım çalışmasına yatkınlıkları da önemsenmektedir. 

Jüri açıklama kısmında özet olarak tanımlanan bu kapsamlı tasarım problemi için farklı iş 

deneyimleri ve hassasiyetleri olan “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu 

yararı konusuna tasarım yönünden heyecanla bakacak ve/veya profesyonel mimarlık ve peyzaj 

mimarlığı alanlarında meslek pratiği yürüten, tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, 

tasarım ortamına teşvik edici katkı sunabilecek, 10 ekip seçecektir. 

Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır: 

● Benzer konu ve ölçekte tasarımlar (fikir projesi ya da uygulama) üretmiş olmak. 

● Yarışmalarda ödül almış olmak. 

● Yarışma projesi, fikir projesi ya da uygulama şeklinde açık alan düzenlemeleri ve/veya 

anıt tasarımları yapmış olmak. 

● Farklı disiplinlerle birlikte benzer konularda ortak ürün vermiş olmak. 

● Yarışma konusu ve proje alanı ile ilişkili düşünsel ve yazınsal ürün vermiş olmak. 

3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 

KİMLİK DOSYASI 

● Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir. Bu listede aşağıdaki 

bilgiler, tüm ekip üyeleri için yer almalıdır. 

√ Adı Soyadı 

√ Mesleği 

√ En son mezun olduğu okul 

√ TC Kimlik No 

● Ekipte yer alacak mimar ve/veya peyzaj mimarı üyeler ile varsa TMMOB’ye bağlı 

diğer meslek disiplinlerinden ekip üyeleri, bağlı oldukları meslek odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge eklemelidir. (Ekip olarak katılım olması halinde TMMOB’ye bağlı ekip 

ortaklarının tümü kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.) 

● Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın ekip başı tarafından imzalanan 

kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir. 

● Ekip içerisinde farklı tasarım disiplinlerinden profesyonellerin yer alması jüri tarafından 

desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin mimar ya da peyzaj mimarı 

olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ekipte en az 1 mimar ve 1 peyzaj mimarı 

bulundurulmak zorundadır. 
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TANITIM DOSYASI (A3 kitapçık) 

Tanıtım dosyası A3 formatında basılı olarak teslim edilecektir. Bu dosyanın aşağıdaki 

özelliklerde hazırlanması beklenmektedir. 

● En fazla 8 referans projenin yer alacağı tanıtım dosyasının kapak sayfasında Yarışmanın 

adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır. 

● Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje 

yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer alacaktır. 

● Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir: 

√ Projenin adı 

√ Projenin yeri/konumu 

√ Proje yılı/Durumu 

√ Tasarımın içeriği 

√ Fonksiyonları 

√ İşveren adı 

Basılı 1 kopya yarışma yazışma adresine şartnamede belirtilen “Ön Seçime Başvuru için 

Son Tarih”e kadar ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden İdare sorumlu 

değildir. 

NİYET MEKTUBU 

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini anlatan bir metin hazırlamalıdır. (En 

fazla 250 kelime) 

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ 

Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz. 

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER 

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Tanıtım Dosyası” ve “Niyet 

Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir. 

Tanıtım Dosyası boyutu 100 MB’ı geçmemeli ve pdf formatında teslim edilmelidir. 

4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN 

NASIL VERİLECEĞİ 

Ortaya çıkacak tasarımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ve il örgütlenmeleri ile Çanakkale Valiliği’nin çeşitli birimleri söz sahibidir. 

Yarışmaya konu 18 yerin sınırları içinde bulunduğu GYTMP Doğal, Tarihi ve Arkeolojik 

sitleri içinde barındırmaktadır. Ayrıca yarışma konusu 18 alan tarihi sit alanı içinde tescilli 

şehitlik alanlarıdır. Uygulanacak tasarımların ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

tarafından onaylanması da zorunludur. 

Yukarıda anlatılan gerekçeler ve yarışma sonrasındaki sürecin net olarak 

tariflenememesinden dolayı uygulanacak tasarıma yarışma sonrasında devam edecek süreç içinde 

karar verilecektir. 

İdare yarışmaya sunulan tasarımları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı 

olmamak koşuluyla, müellifleri ile görüşerek ve anlaşarak dilediği alanda kullanabilir. 

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ 

Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar öncelikle jüri 

hakemliğinde, bu şekilde sonuç alınamazsa Çanakkale Mahkemeleri’nde çözülecektir. 
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Ek 1: Doğruluk Beyanı 

 

 

 

 

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi 

Yarışması’na sunduğum bilgi ve belgelerin bana / ekibime ait olduğunu ve bu belgelerin 

doğruluğunu beyan ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı 

İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3685/1-1 
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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

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6065 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların

Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Kalmaları
Nedeniyle Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris

GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı

Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teratojenite Bilgi, Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri


