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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde

kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının 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) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,
b) Merkez (AİÇUZEM): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Üni-

versitenin önlisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu yetişkin eğitim programlarını planlayıp,
programlayıp, uygulamaları koordine ederek:

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak, bilgi ve beceriyi daha geniş kitlelere yaymak.

b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitimin etkinliğini
ve verimliliğini artırmak.

c) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi
ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve
isteklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans, lisansüstü ve yaşam boyu yetişkin eğitiminde
e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri
e-öğrenme yöntem ve materyalleri ile desteklemek.
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ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.
d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-

layarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idarî, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri
almak.

g) Uzaktan eğitimin uygulanmasında öğretim ve eğitimle ilgili yönetim sistemi yazılı-
mının düzenli ve aksamadan çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

ğ) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasar-
lamak, satın almak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş
birliği içinde güncellemek.

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için
internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

ı) Farklı birimlerde veya ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversitelerde ihtiyaç
duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısı kul-
lanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözüm yöntemleri geliştirmek, ürün ve da-
nışmanlık hizmetleri vermek.

i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma
ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

j) Üniversitede verilmekte olan dersleri, talep hâlinde uzaktan öğretim ile desteklemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim

kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak
ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversi-
telerde alanında uzman akademisyenlerle ortak önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sı-
navları ve eğitim uygulamaları için gerekli altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi tek-
nolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eği-
time ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve ulus-
lararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamak.

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uzaktan
eğitim konularında iş birliği yapmak.

f) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler
ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak veya ders içerikleri hazırlanmasına yardımcı olmak.
h) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım oto-

masyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-
manlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.
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ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ni-
telikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak.

i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu
eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, ge-
liştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş
birliği yapmak.

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin
güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olup, Üniversite öğretim ele-

manları veya üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu aka-
demik personeli arasından ve birim amirlerinin muvafakati ile en fazla iki kişiyi müdür yar-
dımcısı olarak Rektörün oluru ile görevlendirir. Müdürün görevinin sona ermesi hâlinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardım-
cılarından birini vekil bırakır. Ancak, vekâletin altı aydan fazla olması hâlinde Müdürün görevi
sona erer ve ilk görevlendirme usulüne göre yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördü-
ğünde yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
c) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesin-

deki diğer birimler ile rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin
koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

e) Her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-
ramını Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Rektörlüğe her yılın sonunda Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
g) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
ğ) Her türlü uzaktan öğretim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve

akademik desteğin verilmesini sağlamak.
h) Rektörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür
başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üye-
nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten
üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda
veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağıra-
bilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendi-
liğinden düşer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy
çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları malî destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen on üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda
bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü top-
lantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine
ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/2013 tarihli ve 28819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Nesnel yapılandırılmış klinik sınav (OSCE) içinde, nesnel yapılandırılmış pratik
uygulama sınavı (OSPE) yapılabilir. Nesnel yapılandırılmış pratik uygulama sınavının, nesnel
yapılandırılmış klinik sınavı içindeki puan ağırlığı %20 yi geçemez. Nesnel yapılandırılmış
klinik sınavı yapılan stajlarda bu maddenin dördüncü fıkrası ve sözlü sınav uygulanmaz. Staj
geçme notu 100 üzerinden 60 puandır. Nesnel yapılandırılmış klinik sınavı yapılan stajlarda,
nesnel yapılandırılmış klinik sınavı aşamasından 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunlu-
dur. Nesnel yapılandırılmış klinik sınavı yapılmayan stajlarda ise tüm aşamalardan ayrı ayrı
100 üzerinden 60 puan almak gereklidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Dönem 4'teki stajların bir ya da daha fazlasından başarılı olamayan

öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu son stajının
bitiminden en erken 14, en geç de 21 gün sonra sınava alınır. Staj süresi dört hafta veya daha
az olan stajlarda, staj tekrarı durumunda, staj sonu sınavlarının bir veya daha fazlasından ba-
şarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına o dönem için almak zorunda olduğu
stajların bitimi itibariyle devam eden stajların staj sonu sınavına alınırlar. Bu sınavda aldıkları
not, bütünleme sınav notu yerine sayılır. Ayrıca bir sınav yapılmaz.

(2) Dönem 5’teki stajların bir ya da daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu staj-
ların bütünleme sınavlarına, o dönem için almak zorunda olduğu son stajının bitiminden en er-
ken 14, en geç de 21 gün sonra sınava alınır. Staj tekrarı durumunda, staj sonu sınavlarının bir
veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönem
için almak zorunda olduğu stajların bitimi itibariyle devam eden stajların staj sonu sınavına
alınırlar. Bu sınavda aldıkları not bütünleme sınav notu yerine sayılır. Ayrıca bir sınav yapılmaz.

(3) Bütünleme sınav ya da sınavlarında başarılı olamayan öğrenciye staja devam etmek
koşulu ile staj sonu sınavı ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre bütünleme sınav-
larına girme hakkı verilir. Bütün stajların sınavlarında başarılı olanlar öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç 5 gün içerisinde dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar ilgili ölçme değerlendirme
komisyonu tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi
yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

(2) Tüm teorik sınavlarda, iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, puanlama
kalan sorular üzerinden yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/11/2013 28819
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL, MANYETİK VE YARIİLETKEN
MALZEMELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik

ve Yarıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Ya-

rıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BİMAYAM): Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken

Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama mer-

kezleri ve benzer birimleri ile koordineli çalışmak, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki
bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlamak, AR-GE imkân-
larının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki cihazların günün şartlarına uygun
olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje alma/yürütme potansiyelini artırmak.

c) Sanayi kuruluşları, diğer kamu kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yaparak, sorun-
larının çözümüne yönelik hizmet vermek.

ç) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi iş-
birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçları sanayiye aktarmak.

d) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıran ve tehlikeli kimyasalların kul-
lanımını azaltan veya ortadan kaldıran çevre dostu ürünler geliştirmek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli altyapıları kurmak ve bunların işletmesini gerçekleş-

tirmek.
b) Faaliyet alanları ile ilgili konularda eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji

geliştirme, teknoloji transferi, girişimcilik, danışmanlık ve ticarileştirme faaliyetlerinde bulun-
mak.

c) Merkezin imkânlarını Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilke ve kurallar
çerçevesinde yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile diğer
araştırmacı ve kullanıcılara kesintisiz hizmet verecek şekilde kullanıma açmak.

ç) Özel sektör, yükseköğretim kurumları ve kamu kurumları ile iş birliği içinde projeler
hazırlamak ve bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sun-
mak, desteklenen projeleri yürütmek.

d) Ulusal ve uluslararası kaynaklarla ve kendi gelirleriyle araştırma projeleri yürütmek.
e) Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikrî ve sınai mül-

kiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere veril-
mesi konularında gerekli tedbirleri almak.

f) Merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili fikrî ve sınai mülkiyet hakları konusunda da-
nışmanlık hizmeti vermek, hakların alınmasına destek sağlamak.

g) Kullanıcılara, cihazların kullanımı ile laboratuvar güvenliği konusunda eğitim ver-
mek.

ğ) Kalite güvence sistemi ve standartları, akreditasyon, çevre, etik ile ilgili yasal dü-
zenlemelere uygun olarak Merkez ve çalışanlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

h) Yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili mevzuat çerçevesinde protokol,
sözleşme ve/veya anlaşmalar ile iş birlikleri yapmak.

ı) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans
gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzenlemek veya
düzenlenenlere katılmak.

i) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü
şahısların hizmet ihtiyaçlarını yönetim kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştir-
mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araştırma Merkezinin Yönetim Organları, Görevleri,

Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Yönetim Ku-

rulunca önerilen üç aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında
bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün ye-
rine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcılarından birisi katılır. Müdür
yardımcısı Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcılarının yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini stratejik hedefleri ve eylem planına uygun şekilde yürütmek,

çalışmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
b) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezde yürütülen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve

Yönetim Kuruluna rapor etmek.
ç) Merkezde görevlendirilecek personeli Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin bütçesi, eylem planı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkezde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan fikri mülkiyet ve sınai haklarla il-

gili Merkezin menfaatlerini koruyucu önlemleri almak.
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
g) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
ğ) Müdür, görev ve yetkilerinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu; Üni-

versite, diğer üniversiteler, özel sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ku-
ruluşlarından belirlenerek, Müdür tarafından Rektörlüğe önerilen ve Rektör tarafından üç yıl
süreyle görevlendirilen altı üye ve Müdürle birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Ku-
rulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak iki ayda bir defa toplanır
ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde
olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu
toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Üyeliği sona
eren üyenin yerine yenisi aynı usul ile görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrul-

tusunda Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini de dikkate alarak Merkezin çalışma ve yö-
netimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün, faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.
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ç) Merkezin faaliyet alanlarında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren ça-
lışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanı-
mına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonlarının oluş-
turulmasına yardımcı olmak.

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birlikleri ve yeni yatırım ihtiyacı gibi stratejik hu-

suslara karar vermek, ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini
hazırlamak.

ğ) Merkezin Müdür adaylarını belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre önermek.
h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
(2) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hâllerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını

sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Müdüre devredebilir.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilimsel
ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tec-
rübelerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Rek-
tör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, stratejik hedefleri ve eylem planıyla ilgili

konularda öneri, görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
b) Sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının

oluşturulup geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.
c) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel ile karşılanır.

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

devredebilir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında vereceği hizmetlerde ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Kasım 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 29185 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/674  

Karar No : 2014/385 

Kasten basit derecede yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 27/05/2014 tarihli ilamı ile TCK 86/2 maddesi gereğince 120 gün adli para cezası, TCK 

62/1 maddesi gereğince 100 gün adli para cezası, TCK 52/2 maddesi gereğince bir gün için adli 

para cezası miktarı 20 TL olarak belirlenerek 2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

TCK'nun 52/4 maddesi gereğince 10 eşit taksitte ve birer ay ara ile tahsiline karar verilen, Bekir 

ve Şükriye oğlu, 28/03/1971 Karapınar doğumlu, Konya Karapınar İslik Mahallesi nüfusuna 

kayıtlı ABİDİN ÜLKÜMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 

sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 10082 

————— 
Esas No : 2010/88 

Karar No : 2012/556 

Sanık Şahin Kurt'a yönelik kasten basit yaralama suçundan şikayetten vazgeçme 

nedeniyle düşme, sanık Şahin Kurt'a yönelik konut dokunulmazlığını ihlal suçundan TCK'nun 

116/1 ve 116/4 maddeleri gereğince 1 yıl hapis cezası, TCK'nun 119/1-c maddesi gereğince 2 yıl 

hapis cezası, TCK'nun 62/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 

CMK'nun 231/5 maddesi gereğince sanık hakkındaki bu hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilen, Sadık ve Satıh oğlu, 07/03/1963 Boyalı doğumlu, Karaman Merkez 

Boyalı mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ YÜKSEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli 

karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE. 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 

sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 10083 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 NO’LU MELAS TANKI SAÇ ZEMİNİ İÇİN SAC ALINMASI VE YERİNE MONTAJ 

YAPILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

1 No’lu Melas Tankı Saç Zemini için Sac Alınması ve Yerine Montaj Yapılması Hizmet 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile 

götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/155613 

1 - İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar 

c) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 No’lu Melas Tankı Saç Zemini için Sac Alınması ve 

Yerine Montaj Yapılması İşidir. İhale konusu işin niteliği, 

türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede 

detaylandırılmıştır. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09.12.2014 Salı günü saat 14.00 

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

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (YüzOnSekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

7 - Teklifler, 09.12.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 

tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 10262/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 37,50 TL ile en çok 637.972,50 TL arasında değişen; 

02.12.2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,75 TL, en çok 

63.797,25 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, polimer malzeme, 

mobil cihaz hoparlör alıcısı, receıver alıcısı, sanayi dikiş makinesi, örgü makinesi, matkap uç, 

torna elmas uç, muhtelif lastik, motorsiklet motoru, kahve makinesi, dişçilik malzemesi, gümüş 

alaşımı külçe, astarlık sentetik kumaş, muhtelif cep telefonu, telefon kılıfı, muhtelif giysi, hard 

disk, iplik, elektronik sigara şarj aparatı, konveyör v.b. cinsi 79 grup eşya; açık artırma suretiyle, 

Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 EDİRNE adresindeki ihale 

salonunda 03/12/2014 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz 

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

adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) 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 vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

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

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

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

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

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İLAN OLUNUR. 10301/1-1 

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

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 60.600 Ton Tahmil Tahliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu 

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

yaptırılacaktır. 

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

bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.12.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 

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

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

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

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

kabul edilemez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

az 40 gün olmalıdır. 

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

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

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

9 - İhale kısmı tekliflere kapalıdır. 

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

ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 10307/1-1 
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ANKARA' DA EKLİ ŞARTNAMELERE GÖRE YOLCU VAGONU VE TREN SETİ 

TEMİZLİĞİ İŞİNİN 45 İŞÇİ VE 12 AY SÜRE İLE YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ 

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2014/158974 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: ANKARA' DA EKLİ ŞARTNAMELERE GÖRE 

YOLCU VAGONU VE TREN SETİ TEMİZLİĞİ İŞİNİN 45 İŞÇİ VE 12 AY SÜRE İLE 

YÜRÜTÜLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı 

İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 03/12/2014 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400,00.- TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10339/1-1 

—— • —— 

24 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 24 Kalem Elektrik Malzemesi %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 

satınalınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.12.2014 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

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

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10292/1-1 
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YAKICI SİSTEMİ OTOMASYONU YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğünden:  

1. 2. 3. ve 4. Ünitelerde bulunan yakıcı sistemi otomasyonunun yenilenmesi, anahtar 

teslimi devreye alınması hizmet alımı işi Şirketimizin 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 3 üncü 

maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmelik 

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

almaktadır: 

 1 - İdarenin   

a) Adresi : Çoğulhan Mahallesi 46500 

Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi : 

http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/Ihaleler.aspx 

2 - İhale konusu hizmetin   

A-a) İhale Kayıt No/Dosya No : 2014/150109 - 2014/70 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. 2. 3. ve 4. Ünitelerde bulunan yakıcı sistemi 

otomasyonunun yenilenmesi, anahtar teslimi 

devreye alınması   

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) İhale tarihi ve saati : 17.12.2014      Saat: 14:00 

e) İhale Dokümanı Bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/Afşin/K.MARAŞ 

b) İhale Dokümanı bedelinin ve 

Geçici (Nakit) Teminatın 

yatırılacağı banka hesap 

numaraları 

: Vakıfbank Afşin Şb.: TR 8700 0150 0158 0072 

8775 7271 Ziraat Bankası Afşin Şb.: TR 

170001000390377120435440 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

7 - İhale dokümanı Çoğulhan Mahallesi 46500 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

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

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarihi saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü 

olmalıdır. 10209/1-1 
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YEŞİLIRMAK DOĞAL YAŞAM PARKI PROJESİ İÇERİSİNDE KALAN YAŞAM SPOR VE 

EĞLENCE MERKEZİ YAPTIRILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çarşamba Belediye Başkanlığından: 

 1) Encümen Kayıt No  

 2) İşin Konusu  Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı Projesi 

İçerisinde Kalan Yaşam Spor ve Eğlence 

Merkezi Yaptırılması ve İşletilmesi 

 3) Pafta - Ada - Parsel No Demirarslan Mah. 754 ve 1090 parsel 

 4) Muhammen Bedel 16.000.000,00 TL (onaltımilyon) 

 5) Tahmini Yatırım Bedeli Geçici 

Teminat 

     480.000,00 TL (dörtyüzseksenbin) 

 

 6) İşletme Süresi  30 (otuz) yıl 

 7) İşin Yeri Çarşamba / SAMSUN 

 8) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih 

ve Saati 

04/12/2014 Perşembe günü saat 10:00 

 9) İhale Tarihi ve Saati 04/12/2014 Perşembe günü saat 10:00 

 10) İhalenin Yapılacağı Yer: Çarşamba Belediyesi Encümen Salonu 

 11) Yeterlik Başvurusunun 

Yapılacağı Yer 

Çarşamba Belediyesi Encümen Salonu 

 12) İhale Usulü 2886 DİK 51/g mad. 

 13) İhale şartnamesinin 

görülebileceği veya satın 

alınabileceği yer  

Mali Hizmetler Müdürlüğü/Bedelsiz 

 

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

15) Yeterlilik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

1 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,(Son bir yıl içinde alınmış) 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, son bir yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

3 - İmza sirküleri, 

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

d - b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

5 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 
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6 - Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge. 

7 - SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan 

tarihinden sonra alınmış belge 

8 - Proje konusu işletmenin takribi Yatırım maliyetinin % 10’undan az olmamak üzere, 

istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini, 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son 

başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. İş ortaklıklarında, bu belgeler 

hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken 

sunulabilir. 

9 - İstekli tarafından yapımı ve işletilmesi taahhüt edilen işe ait öneri proje veya projeler, 

(Teklif edilen öneri projeler ön proje standartlarında olacaktır.) 

10 - İhale konusu projenin ön görülen fonksiyonlarından en az üçünü içeren benzer iş 

bitirdiğine dair iş bitirme belgesi, (ortak girişimlerde ortaklardan birinin tek başına veya birlikte 

bu hususu sağlaması yeterlidir) 

16 - İhaleye katılmak için istenen belgeler: 

1 - Dış zarf 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf, 

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, 

“Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

c) Noter tasdikli imza sirküleri. 

d) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi 

itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat 

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli Vekâletname 

g) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi - Ortaklık 

Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır.) 

17 - İstenen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya Yabancı 

isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre 

düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik 

edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen 

belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir. 

18 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur 

19 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da 

ihale günü en geç saat 10:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne sıra 

numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

22 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir. 

23 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 10023/1-1 
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TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SOĞUCAK ÇUKURHÜSEYİN 

İSTASYONLARI ARASI DEMİRYOLU ÜSTYAPISININ BAKIMI VE  

REHABİLİTASYONU HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/151133 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası 

Soğucak Çukurhüseyin İstasyonları Arası Demiryolu Üstyapısının Bakımı Ve Rehabilitasyonu 

Hizmet Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 05.12.2014 Cuma Günü Saat 15/00’ ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,-TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10030/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇİĞLİ MENEMEN ARASI ÇİFT HAT 30 KM. ELEMELİ 

YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 60 E1 RAYDAN MAMUL R 300 1/9 

EĞİMLİ 2 ADET BASİT VE 60 E1 RAYDAN MAMUL R 300 1/9 EĞİMLİ 2 ADET S 

MAKAS SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2014/151302 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İzmir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 ---- 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

Şartnamenin Görülebileceği  

internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Çiğli Menemen Arası 

Çift Hat 30 Km. Elemeli Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 60 E1 Raydan Mamul R 300 1/9 

Eğimli 2 Adet Basit ve 60 E1 Raydan Mamul R 300 1/9 Eğimli 2 Adet S Makas Satın Alınması 

İşi. 
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3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN Teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 09.12.2014 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10077/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK - BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM 

MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN 

KORUNMASI, BAKIMI VE 104 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN  

24 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE 

HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2014/153535 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü UŞAK - 

BALIKESİR Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin 

Korunması, Bakımı Ve 104 Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 24 Adet Korumalı Hemzemin 

Geçitte 12 Ay Süre İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 08.12.2014 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,-TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10166/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR - AYDIN YOL BAKIM ONARIM 

MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN 

KORUNMASI, BAKIMI VE 150 HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİNİN 

37 ADET KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE 

HİZMET ALIMI YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/153359 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  -   0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi: www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü İZMİR - 

AYDIN Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin 

Korunması, Bakımı Ve 150 Hemzemin Geçit İşletme Görevlisinin 37 Adet Korumalı Hemzemin 

Geçitte 12 Ay Süre İle Hizmet Alımı Yaptırılması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 08.12.2014 Tarihi Pazartesi Günü Saat 10:00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil  500,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10167/1-1 

—— • —— 
LOKOMOTİF MUHTELİF KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/156221 

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 lokomotif muhtelif kaynaklı 

malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12/12/2014 – 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 Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

12/12/2014 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma 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. 10258/1-1 
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ÜST GEÇİT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi 3. Bölgesi D.D.Y. Üst Geçit ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar 

teslim ihale edilecektir. 

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 

İdarenin; 

a) Adı : GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI 

b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/ 

GAZİANTEP 

c) Telefon numarası : 0 342 337 11 01 

d) Faks numarası : 0 342 337 13 71 

e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org - ramiz@gaosb.org 

f) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı : Mehmet Ramiz AK - İnşaat Yüksek Mühendisi 

Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 

a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi 3. Bölgesi D.D.Y. 

Üst Geçit ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 

b) Yatırım proje no’su/kodu 

c) İşin süresi  : 150 gündür. 

d) Yapılacağı yer : Organize Sanayi 3. Bölgesi - Şehitkâmil/ 

Gaziantep 

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler : Gaziantep Organize Sanayi 3. Bölgesi D.D.Y. 

Üst Geçidi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 

3.1. 

a) İhale usulü : Açık ihale. 

b) İhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/ 

GAZİANTEP 

c) İhale tarihi : 09/12/2014 

d) İhale saati : 11:00 

e) İhale komisyonu toplantı yeri :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı 

Salonu 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 

yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Muhasebe Bölümü 
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b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü - Muhasebe Bölümü 

c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 2.500,00-TL (ikibinbeşyüztürklirası) 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname. 
b) Teknik Şartnameler. 
c) Sözleşme Tasarısı. 
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.  (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) 
d) Mahal Listeleri 
e) Projeler 
f) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 
(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 
taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu) 

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 
verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale 
kanunu standart formları kullanılabilir. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 
posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına 
yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik 
posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ 
tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. 
Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için 
tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta 
yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca 
belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 
kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 
elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının 
posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla 

satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir. 
b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
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a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 
katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
4) İş deneyim belgesi 
İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, son 5 yıl içerisinde kamuda yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme 
bedelinin en az %100 lük kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini 
gösteren teklif edilen bedelin en az %80 oranında ihale konusu 1A grubu inşaat yapım işi ile ilgili 
belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen 
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır. İş yönetme belgeleri kabul 
edilmeyecektir; 

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

1) Teklif edilen bedelin en az %25’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 
örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 
bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 
iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, standart form örneğine 
uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 
taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelini %3 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 
örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 
son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 
tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 
Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

09.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü’ne verileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 
2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 
4 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale 
komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 
yapmakta serbesttir. 10270/2-2 
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İHALEYE DAVET (İD) 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

(İPKB)  

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

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AF-CEB-WB04-YAPIM-02) 

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

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane, 

Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi 

almıştır. 

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

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitimyapılarının 

anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International 

CompetitiveBidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet 

etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi –(AF-CEB-WB04-YAPIM-02) 

İstanbul İlinde 6 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 

 

AF-CEB-WB04-YAPIM-02 

S. No İli İlçesi Yapının Adı-Adresi  

1 İstanbul Bahçelievler Fikret Yüzatlı İlkokulu 

Gülter Hanım Sk. No:6 Yayla - Bahçelievler 

2 İstanbul Bahçelievler 
Şirintepe Ortaokulu 

Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. Şirin Sk. No:4 

Soğanlı - Bahçelievler  

3 İstanbul Bayrampaşa Halide Canayakın Anaokulu ve Yıldırım Sağlık Ocağı 

Şehit Kamil Balkan Cad. Emel Sk. No:68 Bayrampaşa  

4 İstanbul Eyüp Kılıçarslan İmam Hatip Ortaokulu 

Karadolap Mah. GOP cad.no:98 Alibeyköy-Eyüp  

5 İstanbul Eyüp 

Şair Nabi İlkokulu 

Merkez Mah. Güzelce Cad. Garaj Üstü Sok. No: 1 

Alibeyköy Eyüp  

6 İstanbul Sultangazi 50. Yıl İlköğretim Okulu 

50.Yıl Mah.O Caddesi NO:55 Sultangazi 

 

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

belirtilmektedir. 

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

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

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

katsayıları kullanılmak sureti ile 2014 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 
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80.000.000,00 TL olması gerekmektedir (2014 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2013 

yılı cirosuna eklenecektir).Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

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

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

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

Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak 

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

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

istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 

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

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

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

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere 

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

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

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

mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 60.000 m2 

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

şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif 

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

geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 17.000.000,00 

TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 

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

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

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 

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

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

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

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

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

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

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

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

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

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

davalarla ilgili bilgiler, 

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

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

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

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

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

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı 
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adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 

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

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

numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB04-

YAPIM-02) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

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

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

1.600.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 26 Ocak 2015 

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

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

saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

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

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No:8 34126 

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE 

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

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

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 10282/1/1-1 

————— 

INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC OF TURKEY 

Governorship of Istanbul 

Istanbul Project Coordination Unit 

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

 

“CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL 

BUILDINGS” 

(AF-CEB-WB04-WORKS-02) 

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

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

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

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

Istanbul. 

2. Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit 

(IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – 

Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the 

Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract 

package given below. 

Construction Contract Id. No – (AF-CEB-WB04-WORKS-02) 

Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 6 Educational Buildings shall 

be realized in Istanbul. 
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AF-CEB-WB04-WORKS-02 

No City District Name-Adress of Building 

1 İstanbul Bahçelievler 
Fikret Yüzatlı Primary School 

Gülter Hanım Sk. No:6 Yayla - Bahçelievler 

2 İstanbul Bahçelievler 
Şirintepe Secondary School 

Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. Şirin Sk. No:4 

Soğanlı - Bahçelievler  

3 İstanbul Bayrampaşa 
Halide Canayakın Kindergarten ve Yıldırım Health 

Center Şehit Kamil Balkan Cad. Emel Sk. No:68 

Bayrampaşa  

4 İstanbul Eyüp 
Kılıçarslan İmam Hatip Secondary School 

Karadolap Mah. GOP cad.no:98 Alibeyköy-Eyüp  

5 İstanbul Eyüp 

Şair Nabi Primary School 

Merkez Mah. Güzelce Cad. Garaj Üstü Sok. No: 1 

Alibeyköy Eyüp  

6 İstanbul Sultangazi 
50. Yıl Elementary School 

50.Yıl Mah.O Caddesi NO:55 Sultangazi 

 

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

I. Minimum average annual turnover in construction work of  80.000.000,00 TL, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the 

structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the 

proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of 

this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than 

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

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

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

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

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

building with a total closed construction area of 60.000 m2 (calculated as sum of closed 

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

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

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

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

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

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

up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted. 
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III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 17.000.000,00 TL available 

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

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

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

bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by 

this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for 

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

partnership share of the Bidder in such Joint Venture 

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

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

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

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

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

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

criteria. 

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

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

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

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

past 5 (five) years. 

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

documentation given by the Invitation for Bids 

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

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

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

application and upon payment of a non-refundable fee of 500 Turkish Liras or 200 Euros. 

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

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

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

Identification No of AF-CEB-WB04-WORKS-02.  The purchasing application shall be made by a 

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

for any reason. 

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

by a Bank security of 1.600.000,00 TL or equivalent minimum in bid price currency or another 

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

before January 26th, 2015 at 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed. 

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

representative of the bidders who wish to attend. 

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

Republic of Turkey Governorship of Istanbul 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:8 34126 

Beyazıt/Istanbul/Turkey 

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

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

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 10282/2/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

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

Emisyon Ölçüm Sistemi Kurulumu ve Çevrimiçi (Online) İzlenmesi hizmet işi 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 usulü ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2014/155445 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

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

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

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda mevcut 1 (bir) adet 100 t/h buhar kazanı 

bacası ile 2 (iki) adet 40 t/h buhar kazanı bacalarına 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurulması, devreye 

alınması, çevrimiçi (on-line) izlenmesi işleri ile ilgili 

raporların hazırlanması Yapılacak olan işin detayları 

Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

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

programa göre işe başlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 04/12/2014 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 ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi. 

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

belgesi, 

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

alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

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

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

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

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

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
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4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat. 

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

4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

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

7 - Teklifler, 04/12/2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

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

gerekmektedir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

 10281/1-1 

—— • —— 

FORKLİFT SATIN ALINACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan 1 (Bir) Kalem 

Mamul Mal Alımı (Forklift) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi ( f ) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname 

eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/151275 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, 

TÜRKİYE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0(342) 360 11 85 

Fax : 0(342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

   internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımı (Forklift) 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek 

Yüksekokulu 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme tarihi itibariyle 45 takvim günü 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ 

GAZİANTEP 

b) Tarihi ve saati : 27.11.2014 Perşembe günü Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den 

görülebilir. 

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

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den 

görülebilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL 

karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR23 0001 2001 3380 0010 1000 07 nolu hesaba 

yatırmak zorundadır. 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.] 10255/1/1-1 

————— 
İLERİ DÜZEY POST-PROCESS YAZILIM HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan İleri Düzey 

Post-Process Yazılım Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi ( f ) bendi ile 

geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
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İhale kayıt numarası : 2014/151361 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, 

TÜRKİYE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0(342) 360 11 85 

  Fax: 0(342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

   internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İleri Düzey Post-Process Yazılım Alımı 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Radyoloji Kliniğine 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme tarihi itibariyle 30 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/ 

GAZİANTEP 

b) Tarihi ve saati : 28.11.2014 Cuma 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. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alanİdari Şartnamesi madde 14.1’den 

görülebilir. 

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

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 14.2den 

görülebilir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 14.3’den 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 14.3’den 

görülebilir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL 

karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 

Gaziantep Üniversite Şubesi nezdindeki TR23 0001 2001 3380 0010 1000 07 nolu hesaba 

yatırmak zorundadır.  

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %2’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.] 10255/2/1-1 

—— • —— 

ÇAYKUR AROMALI ARTI SİYAH VE YEŞİL ÇAY DEMLİK POŞET ÇAY 

AMBALAJLANIP PAKETLENEREK SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Çaykur Aromalı Artı Siyah (15.000 Kg.) ve Yeşil Çay 

(9.000 Kg.) Demlik Poşet Çay (8 çeşit aromalı) Ambalajlanıp Paketlenerek %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 

Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.12.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

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

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10238/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

17/11/2014 tarih, 29178 sayılı Resmi Gazete’de 10142/1-1 numara ile yayınlanan 

2014/152682 İhale Kayıt Numaralı 4 adet şanzıman temini hakkındaki ihale ilanımızın 3. maddesi 

aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

3. madde yeni hali; 

3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 10325/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

DUYURUSU 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı 

ile Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisi 7 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ 

Sınav, 20 Aralık 2014 Cumartesi günü 10.00-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri arasında 

“TEİAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA” adresinde yapılacaktır. 

II - SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI 

(1) Son müracaat tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSSP8 puan 

türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında en yüksek puan 

sıralamasına göre ilk 140 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki 

aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

(2) KPDS, ÜDS, YDS’ den 60, TOEFL-IBT’den 72, IELTS’den 4 ve FCE’den 75 ve üzeri 

puan almış olmak, 

(3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak, 

(4) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak  (01.01.1979 ve daha sonra 

doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01.01.1978’ dir.) , 

(5) Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştiren ve en az dört yıl eğitim veren 

Fakülteler ile en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli 

veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, 

(6) Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak, 

(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, 

(8) Sabıka kaydı bulunmamak, 

(9) Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak, 

(10) Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” 

bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak, 

III - SINAV BAŞVURUSU 

Başvurular, 15 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim 

A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok 

(Kat:15/57) Bahçelievler/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra 

yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan 

başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER 

(1) Sınav Başvuru Formu ( www.teias.gov.tr ) internet adresinden temin edilebilir, 

(2) Geçerlilik süresini doldurmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi, 

(3) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) puanını gösterir belge, 

(4) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından 

tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Diploma veya bitirme belgesi aslı 

TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir.), 

(5) Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf, 

(6) T.C. Kimlik Numarası beyanı, 

(7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığına dair ilgilinin 

yazılı beyanı, 

(8) Adayların (erkek) askerlik ile ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, 

(9) Sabıka kaydı bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, 

(10) Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, 

atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep 

edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 
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V - SINAV GİRİŞ BELGESİ 

(1) Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar 16 Aralık 2014 Salı günü “www.teias.gov.tr” 

internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

(2) Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 17 Aralık – 19 Aralık 

2014 tarihleri arası saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş 

Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok (Kat:15/57) 

Bahçelievler/ANKARA” adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir. 

(3) Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik 

tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı,  sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir. 

VI - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI 

I. Grup: Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Konuları: 

- Güç Sistem Analizi 

- Enerji İletim Dağıtım 

- Yüksek Gerilim 

- Elektrik Makineleri 

- Devre Analizi 

- Güç Elektroniği 

- Elektromanyetik Alanlar 

- Sinyaller ve Sistemler 

- Elektronik Devreler 

II. Grup: Temel Mühendislik Konuları: 

- Genel Matematik 

- Fizik 

- Bilgisayar (Temel Bilgiler) 

VII - SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME 

(1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli 

test usulünde yapılacaktır. 

(2) Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100'dür. 

(3) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için İki Grup Sınavındaki puanın 65'den aşağı 

olmaması gerekir. Puanlamada Genel Ortalama Hesaplamasında Elektrik/Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Konuları:% 70, Temel Mühendislik Konularında % 30 oranı esas alınacaktır. Sözlü 

sınava giriş hakkı yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacaktır. 

(4) Yazılı sınavı başaran ilk 14 aday asıl, sonraki 7 aday da yedek olmak üzere sözlü 

sınava çağrılacaktır. Gelmeyen asıl aday yerine yedek aday sıralamaya göre sözlü sınava 

alınacaktır 

(5) Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, “www.teias.gov.tr” 

internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 

(6) Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların “www.teias.gov.tr” 

internet adresinde yayınlanmasından itibaren en geç 2 gün içerisinde, TEİAŞ Teftiş Kurulu 

Başkanlığı’na yazılı olarak yapacaklardır. İtirazlar sınavı yapan Üniversiteye iletilecek ve 

Üniversiteden alınacak cevap adaya bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan veya süresinde 

yapılıp isim, imza ve adres bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

(7) Sözlü sınavda, adayların genel olarak sınav konularındaki bilgileri ile algılama, ifade 

kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulacaktır. 

(8) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam 

puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır. 

(9) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

(10) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla 

olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu 

üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

(11) Başarılı olanlara TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılacaktır. 

(12) Sınavla ilgili (0312) 203 88 43 no’lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken Malzemeler

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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