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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C.
29 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.01-5-234
BAŞBAKANLIĞA

30 Mart-1 Nisan 2015 tarihlerinde Slovenya Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti ve
Romanya’ya resmi ziyaretlerde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.
Gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 64. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
27 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3526
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne
kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
27 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-122-256
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 27/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3526 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne
kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
26 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3474
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Irak, İran, Mozambik
Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
26 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-114-246
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 26/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3474 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya, Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Irak, İran, Mozambik
Cumhuriyeti, Zambiya Cumhuriyeti ve Ruanda Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
27 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3522
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne
kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
27 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-120-254
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 27/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3522 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne
kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
27 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3518
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın
dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
27 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-116-249
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 27/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3518 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın
dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
27 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3519
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dünya Helal Ürünler Konferansına katılmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinde Malezya’ya
gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve
Ticaret Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
27 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-117-250
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 27/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3519 sayılı yazınız.

Dünya Helal Ürünler Konferansına katılmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinde Malezya’ya
gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve
Ticaret Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
27 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3520
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’ya gidecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun
dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
27 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-118-251
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 27/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3520 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mart 2015 tarihinden itibaren Slovenya Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’ya gidecek olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun
dönüşüne kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin
vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK
TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından oluşturulacak elektronik
tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak elektronik tebligatı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanunun 9/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
b) Ek bilgilendirme: Elektronik tebligatın hesaba iletildiğine dair muhataba elektronik
araçlar vasıtası ile yapılan bilgilendirmeyi,
c) Elektronik tebligat: Bu Yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,
ç) Elektronik tebligat verisi: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar için tebligat mesajının tümünün Başkanlık tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış halini,
d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun
4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
e) Hesap: Elektronik tebligatın yapılması ve cevapların gönderilmesi amacıyla sistem
üzerinde oluşturulan kullanıcı hesabını,
f) İşlem yetkilisi: Tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında bunların nam ve hesabına sistem içerisinde işlem yapmaya yetkili kılınan kişiyi, gerçek kişilerde muhatabın kendisini ve bu kişiler tarafından yetkili kılınan kişileri,
g) Kanun: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ğ) Muhatap: Başkanlık tarafından adına hesap tahsis edilen ve gönderilen elektronik
tebligatı alan kişi, kurum ve kuruluşu,
h) Olay kayıtları: Belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren,
sistem içerisinde üretilen ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış veriyi,
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ı) Sistem: Başkanlık tarafından muhataplara tebligatların elektronik ortamda gönderilmesi ve bunlara ilişkin cevapların elektronik olarak alınması amacı ile oluşturulan sistemi,
i) Zaman damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
a) Bilgi güvenliğinin sağlanması,
b) Kişisel verilerin korunması,
c) İş süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanması,
ç) Alıcı ve göndericinin haklarının korunması.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kullanılacak sistem
MADDE 6 – (1) Başkanlık tarafından elektronik ortamda yapılacak tebligatlar, Başkanlık tarafından oluşturulan sistem vasıtası ile yapılır.
Elektronik tebligatın muhatabı
MADDE 7 – (1) Başkanlık tarafından Kanun ve 6415 sayılı Kanun kapsamında yapılacak tebligatların; bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring,
finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt
Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine elektronik ortamda yapılması esastır.
(2) Birinci fıkrada belirtilmeyen ve Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde sayılan yükümlüler, kendilerine bu Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat yapılması için Başkanlığa başvuru yapabilir. Başvuruda bulunan yükümlülere Başkanlıkça uygun
görülmesi halinde elektronik ortamda tebligat yapılır.
(3) Elektronik tebligatın veya verilecek cevapların mücbir sebepler ile elektronik ortamda yapılamaması veya Başkanlıkça gerek görülmesi halinde 7201 sayılı Tebligat Kanununda
belirtilen diğer usullerle tebligat yapılabilir.
Hesap açılması
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kendilerine elektronik tebligat yapılacak
kişi, kurum ve kuruluşlar Başkanlığa hesap açılması için başvuruda bulunur.
(2) Başvuru esnasında beyan edilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülmesi halinde sistem içerisinde hesap oluşturulur. Başvuru belgelerinde eksiklik olması halinde muhataba bilgi verilir ve eksikliklerin giderilmesi için on beş
günden az olmamak üzere süre verilir.
(3) Başvuru, bu Yönetmelik ekinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler için elektronik
tebligat hesabı başvuru formları kullanılarak yapılır. Başvuru formu elden teslim edilebileceği
gibi Başkanlığın resmi internet sitesinde yer alan posta adresine taahhütlü posta ile de gönderilebilir.
(4) Oluşturulan hesaba ilişkin erişim bilgileri Başkanlık tarafından muhataba güvenli
bir şekilde iletilir. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınır.
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Başvuru süresi
MADDE 9 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve kendilerine elektronik
tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından, faaliyet izninin alınmasını müteakip
doksan gün içerisinde hesap açılması için başvuru yapılması zorunludur.
Hesabın kullanılması
MADDE 10 – (1) Sistemde tanımlı hesapların muhatap tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır. Muhatabın tüzel kişi olduğu durumlarda hesap, işlem yetkilisi tarafından muhatabın nam ve hesabına kullanılır.
Hesabın kullanıma kapatılması
MADDE 11 – (1) Kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar
faaliyetlerine devam ettikleri sürece elektronik tebligat hesabının kapatılması için başvuruda
bulunamazlar.
(2) Başkanlık, hesabın bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dışında kullanıldığına
ilişkin şüphe veya tespitlerin oluşması durumunda, hesabın geçici olarak kullanıma kapatılması
da dahil gerekli tedbirleri alır. Alınan tedbirler kapsamında hesabın yeniden işlerliğinin sağlanmasından muhatap sorumludur.
(3) Başkanlık, muhatabın faaliyetini sonlandırdığını bildirmesi veya hesabın bu Yönetmelik kapsamında kullanılmasına gerek olmadığına dair bir tespit yapılması veya bilgiye ulaşılması durumunda hesabı kapatabilir.
Muhataba ilişkin bilgilerin değiştirilmesi
MADDE 12 – (1) Kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar
başvuru esnasında Başkanlığa beyan ettikleri bilgilerin değişmesi halinde Başkanlığa derhal
bilgi vermek zorundadır.
(2) Beyan edilen bilgilerdeki değişikliklerin Başkanlığa bildirilmemesinden dolayı muhataba elektronik tebligat yapılamamasından doğacak hukuki sonuçlardan muhatap sorumludur.
Elektronik tebligatın gönderilmesi
MADDE 13 – (1) Muhataba iletilecek olan elektronik tebligat verisi zaman damgası
ile ilişkilendirilmiş olarak muhatabın hesabına iletilir.
(2) Başkanlık elektronik tebligata ilişkin elektronik verinin hesaba iletildiğine dair olay
kayıtlarını, zaman damgası ile ilişkilendirerek tutar.
Bilgilendirme
MADDE 14 – (1) Muhatap, başvuru esnasında form üzerinde belirtilen elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılan elektronik tebligatın hesaba iletildiğine dair bilgilendirme
yapılmasını talep edebilir. Bu kapsamdaki bilgilendirme hizmetine ilişkin ücret muhataba aittir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.
Muhatap tarafından elektronik tebligatın alınması
MADDE 15 – (1) Elektronik tebligat verisi muhatabın hesabına ulaştığı anda tebligat
yapılmış sayılır. Karşı tarafa ulaşmaktan maksat elektronik tebligat verisinin muhatabın hesabına iletilmesidir. İletim zamanı, zaman damgalı olay kaydında yer alan zaman bilgisidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Olay kayıtları
MADDE 16 – (1) Başkanlık, sistemin işleyişine dair tüm olay kayıtlarını zaman damgası ile ilişkilendirerek tutar.
(2) Olay kayıtları güvenli elektronik imzayla imzalanarak otuz yıl süreyle saklanır.
(3) Sistemin işleyişine ilişkin olarak elektronik tebligatın yapılmasından ve bu tebligata
verilecek cevapların uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda olay kayıtları esas alınır.
Muhataplar tarafından gönderilecek cevaplar
MADDE 17 – (1) Başkanlıkça yapılan elektronik tebligata verilecek cevaplar sistem
üzerinden gönderilir.
Muhatabın sorumluluğu
MADDE 18 – (1) Muhatap;
a) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri süresinde, tam ve doğru olarak Başkanlığa
beyan etmekle,
b) Başvuru sırasında beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal Başkanlığa bildirmekle,
c) Başvuru formunda belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
ç) Hesap açılışı sonrası kendisine sağlanan erişim bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle
paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
d) Hesaba erişim bilgilerinin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit
ettiğinde derhal Başkanlığa bilgi vermekle,
yükümlüdür.
(2) Birinci fıkra kapsamında doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olup
tüm bildirimler Başkanlığa ulaştığı anda sonuç doğurur.
Teknik hususlar ile ilgili düzenleme
MADDE 19 – (1) Başkanlık, sistemin teknik altyapısı ve işleyişine dair gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
Yükümlülük ihlalinde uygulanacak ceza
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlara Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve kendilerine
elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihini müteakip doksan gün içerisinde başvuru yapar.
(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen sürenin uzatılmasına Başkanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İç denetim daire başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) İç denetim daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun
125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış
olmak,
şartları aranır.
b) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,
işletme, mimarlık, mühendislik ve fen-edebiyat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) En az 5 yıl hizmetini doldurmuş olmak,
3) Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified
Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment), CGAP (Certified
Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve CRMA
(Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip olmak,
şartları aranır.
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(2) İç denetim daire başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede
sayılan niteliklerin yanı sıra yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı
Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları
taşımak gerekir.
(3) İç denetim daire başkanı, iç denetçiler için aranan şartları haiz olan, tercihen Teşekkül personeli arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi
üzerine yönetim kurulu tarafından atanır.
(4) Müşavir kadrosuna atanabilmek için; Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi I sayılı cetvelde yer alan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı,
I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı görevlerinden birinde çalışmış olmak, Başuzman kadrosuna
atanabilmek için; Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde
yer alan görevlerden birinde çalışmış olmak şartları aranır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi
eklenmiştir.
“c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadro
veya pozisyonların birinde olmak üzere Teşekkülde en az altı ay çalışmış olmak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (g), (j) ve (k)
bentlerinin (2) numaralı alt bentleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.
“2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve (e) bendinde
belirtilen görevlerde çalışanlardan 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak veya Uzman olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,”
“2) Mühendis, Mimar veya Teknik Lisansiyer olarak 3 yıl hizmeti bulunmak,”
“2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen görevlerde çalışmış olmak,”
“2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışmak kaydıyla 5 yıl hizmeti bulunmak,”
“n) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl
hizmeti bulunmak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca”
ibareleri “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca”, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer
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alan “İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının” ibaresi “İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanının”, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında” ibaresi “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
ve ikinci fıkrasının son paragrafında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.
“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puan sırasına
göre iki ay içerisinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili
personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “eğitimine ve” ile “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
“e) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/6/2014

29019
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AİLE VE GENÇLİK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve
Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Çalışma birimleri: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli
görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan çalışma birimlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarından her birini,
e) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Uzman kişiler tarafından, davranış sağlığı ve bilimlerine disiplinler arası bir eğitim
yaklaşımı ile toplumda ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için aile bireylerinin katılımcı ve üretken olmaları, kendilerine yetebilmeleri ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla
koruyucu, önleyici, eğitici, bilgilendirici, bilinçlendirici, geliştirici, beceri kazandırıcı, rehberlik
ve rehabilite edici hizmetler verilmesini sağlamak, bu çerçevede geniş kapsamlı eğitim etkinlikleri düzenlemek, eğitim programları sunmak ve bu yönde akademik çalışmalar yapmak.
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b) Ailelerin ve gençlerin yaşadıkları sorunları tespit etmek ve çözüme yönelik öneriler
geliştirmek.
c) Öncelikle Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, aile fertleri ve gençlerin yaşadıkları
gelişimsel, psikolojik ve toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümüne yönelik uygulamalarda
bulunulması amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği
yapmak, Üniversite-sivil toplum işbirliğini destekleyerek bunların ilişkilerini güçlendirmek.
ç) Üniversitenin çeşitli birimleri ile işbirliği içinde, aile ve gençlere yönelik yapılmış
ulusal ve uluslararası çalışmaları incelemek; yapılmakta olan yerel, ulusal, araştırma ve projelerden haberdar olmak, yürütülen projeleri izlemek, desteklemek ve bu çerçevede işbirliği yapmak.
d) Değişen toplumsal dinamiklerle birlikte kadın ve erkek rollerindeki algılamalara
bağlı olarak değişen ve/veya yitirilen aile değerlerinin korunmasına yönelik fedakarlık, sadakat,
güven, karşılıksız sevgi, saygı ve benzeri konularda aileyi güçlendirici çalışmalar yapmak.
e) Talep doğrultusunda psikolojik danışma hizmetleri vermek.
f) Aile kurumunu içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerle değerlendiren
bütüncül bir anlayışla; aile kurma niyetinde olan birey ve çiftlere, evlilik öncesi aile eğitimleri
vererek güçlü ailelerin kurulmasına yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek; aile
kurumu içinde sorun yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri
vermek; aile kurumunu sonlandırma kararı almış, boşanmış ya da ayrılık-boşanma süreci yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.
g) Sağlıklı bir gençlik, aile ve toplum hizmetini sunabilmek için sorunların azaltılması
yönünde çalışmalar yapmak, her türlü şiddet mağduru bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon
hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve mağdur bireylerle planlı şekilde iletişimde bulunarak bu bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalar yapmak.
ğ) Yukarıda öngörülen durumlar dışında sorunlar yaşayan bireylere yönelik rehberlik,
eğitim ve destek hizmetleri vermek.
h) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer etkinliklerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak
hedef ve çalışmalarıyla paralel, gerektiği durumlarda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak aile yapısını güçlendirecek, gençliğin sorunlarına çözüm üretecek, sosyal politikaları
destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak
ve/veya geliştirmek.
b) Merkezin amaçlarına paralel olarak aile danışmanlığı, çatışma çözme, iletişim becerileri gibi çeşitli konularda sertifika programları ve benzeri çeşitli kurs programları düzenlemek.
c) Aile bireylerinin ikili ilişki dinamiklerini anlamaya ve etkili iletişim kurmalarına yönelik farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini arttırıcı, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik etmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.
ç) Gençlerin topluma yararlı, araştırıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve sosyal
yaşama adapte olabilmelerini sağlamak.
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d) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.
e) Gençlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek; konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek
ve yayın yapmak; tanıtım etkinliklerinde bulunmak ve koordine etmek.
f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak ve Merkez bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay gibi etkinliklerde bulunarak paylaşmak.
g) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezin çalışma alanıyla ilgili profesyonel seminer,
konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.
ğ) Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapmak.
h) Canlı programlar yanında, ilgili bireyler için gerektiğinde eğitim ve sertifika programlarını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirmek; bu amaçla internet sitesi kapsamında bilgi
verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak ve eğitim ve sertifika programlarının tanıtımını yapmak.
ı) Talep edildiğinde ilgililer için teorik eğitim ve klinik hizmetlerine yönelik materyal
geliştirmek; etkili aile sistemi yönetimi, aile danışma, kriz çözümü, aile içi şiddet gibi konulara
yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak.
i) Aile ve gençlik konuları kapsamında eğitim, inceleme, projeler yapmak ve yapılan
çalışmaları desteklemek.
j) Gençlik ve/veya aile temalı kongre, konferans, çalıştay ve seminer gibi toplantılar
düzenlemek.
k) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve özel kişilerden gelecek aile
ve gençlikle ilgili talepleri değerlendirerek araştırma, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak;
Merkezin amacına uygun olarak, toplumsal boyutta ve geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.
l) Bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası resmî ve özel kurumlar ve sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği içinde, psikolojik danışma, sosyal destek ve eğitim programları sunmak.
m) Yükseköğretim mevzuatı ve Üniversitenin yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık,
bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
n) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
o) Merkezin çalışma alanı kapsamında Rektör tarafından belirlenen ya da Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu

30 Mart 2015 – Sayı : 29311

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam
zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.
(2) Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve Merkezin
tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(3) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile Üniversitede
görevli öğretim elemanları arasından bir veya iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini,
Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan ve programını
düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere
toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Eşitlik olması durumunda Müdürün oyu tarafında çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
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ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
d) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlayıp onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri,
Merkezin amaçlarına ilişkin faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçilerek görevlendirilen dokuz üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile
karar alır.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişarî nitelikte görüş bildirir.
Çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli
görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından çalışma birimleri oluşturulur.
(2) Çalışma birimleri, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve/veya bu konuda uzman kişilerden oluşturulur. Çalışma birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma
birimleri, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunarlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.
Mekan ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekanları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ARKEOLOJİSİ VE SERAMİĞİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve
Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez (AASAM): Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; tarihin ilkçağlarından beri kesintisiz olarak iskân
edilmiş olan Anadolu Bölgesinin uygarlık tarihindeki yerini, arkeolojisini, tarihi eserlerini ve
özellikle üretmiş oldukları pişmiş toprak seramik kapları disiplinler arası bir çerçevede araştırmak, tespit etmek, tanımlamak, tanıtmak ve yayınlamak; bu kapsamda nitelikli eleman ve
uzman yetiştirilmesi ve istihdamı için çalışmalar yürütmek; ulusal ve uluslararası sempozyum,
kongre ve çalıştaylar düzenlemektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaca uygun olarak şunlardır;
a) Hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin zarar verdiği eserlerin topoğrafik çalışmalarını
yapmak, mülkiyet durumlarını saptamak, envanterlemek, çizimlerini yapmak ve fotoğraflarını
çekmek,
b) Ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak başta Konya ve
çevresi olmak üzere Anadolu'nun taşınabilir veya taşınamaz zengin kültür varlıklarını içeren
araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, uygulamak ve kaynak sağlamak,
c) Arkeoloji yönünden önem taşıyan her türden mimari eserin restorasyonu için çalışmak,
ç) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yayımlamak,
d) Bölgede yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında yetkili kurumlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde Merkezin bu çalışmalara katılımını sağlamak,
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler
ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve
yürütmek,
f) Fotoğraf ve reprodüksiyon işleri, nümizmatik ve epigrafik çalışmalar, restorasyon ve
konservasyon, topoğrafya ve arkeolojik kazı etkinliklerinin yürütülebilmesi için gerekebilecek
her türlü araç-gereç ve malzeme ile kitap alımını sağlamak,
g) Anadoludaki kazılarda ortaya çıkarılan seramik kapları incelemek, Anadoludaki seramik atölyelerini tespit etmek, üretilen seramiklerin arkeometrik ve tipolojik açıdan incelemelerini gerçekleştirmek, ortak seramik terminolojisi oluşturmak ve seramik üzerine özel yayınlar yapmak, genç bilim adamlarını seramik çalışmaya teşvik etmek ve onların çalışmalarına
destek vermek,
ğ) Seramikler üzerinde arkeometrik çalışma yapmak maksadıyla Üniversite bünyesinde
bir laboratuar kurulmasını sağlayıp konuyla ilgili çalışmalara destek vererek ülkemizde var
olan benzer laboratuarlarla işbirliği yapmak,
h) Üniversite bünyesinde yürütülen arkeolojik araştırma ve kazılara destek vermek ve
koordinasyonu sağlamak,
ı) Merkezin amacına uygun olan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer bütün çalışmaları yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür, çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri ve uzmanlar arasından
birini müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı,
o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine
vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve
Rektörlüğe sunmak.
e) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak.
f) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri/görevlileri ve
uzmanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye
ve Müdürden olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu,
Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün
çağrısı üzerine, en az üç ayda bir salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
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ç) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda karar
almak.
d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarıyla
tanınan sahasında uzman Türk ya da yabancı bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlardan
oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeleri Müdür tarafından gerektiği sayıda ve üç yıl için önerilen
ve birinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından Yönetim Kurulu üyelerinin salt
çoğunluğu ile seçilir. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir.
(3) Danışma Kurulu üyelerinin görevleri kendi istekleri ya da Yönetim Kurulu kararıyla
son bulur.
(4) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık
eder.
(5) Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir veya yeni öneriler sunar,
yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışman olarak görev yaparlar.
(6) Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin projelerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yardımcı olmak.
b) Ortaya çıkan görüşlerin çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amacı ile Müdüre
görüş ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirmek veya yeni öneriler sunmak, yürütülen
araştırma ve eğitim faaliyetlerinde danışmanlık yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. Ayrıca projelere bağlı olarak geçici ve sözleşmeli statüde dışarıdan alınacak uzman
ve idari personel de çalıştırılabilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
30 Mart 2015
PAZARTESİ
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/177
Karar No :2014/789
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin Yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 29/12/2014 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunun 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY
HAPİS CEZASI VERİLEREK 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5 maddesi
uyarınca bu cezası ile ilgili 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK tedbiri kararı verilen sanıklar Moustafa ve Salıa oğlu,
1970 doğumlu, MOHAMAD SHAWK ve Abdulwahab ve Sabiha, 1977 doğumlu MOHAMAD
ATRACH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi
Gazete’de ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye ceza
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda
bulunulması suretiyle, sanıklar cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz
Kurumuna bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda
bulunulması suretiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Ceza Mahkemesi Nezdinde itiraz yolu açık
olmak üzere yasal süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde verilen kararın kesinleşeceğine karar
verilmiş olup, İlan Olunur.
1520

—————



Esas No : 2012/810
Karar No :2014/565
Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 06/11/2014
tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 86/1 maddesi gereğince 5YIL HAPİS, İNFAZ
SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,c,d,e) VELAYET
HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), cezası ile
cezalandırılan Amir ve Suad oğlu, 1980 doğumlu, FADHİL AMİR MHEMED A ALFİRJANİ
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi
Gazete’de ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye ceza
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda
bulunulması suretiyle, sanıklar cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz
Kurumuna bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda
bulunulması suretiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Ceza Mahkemesi Nezdinde itiraz yolu açık
olmak üzere yasal süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde verilen kararın kesinleşeceğine karar
verilmiş olup, İlan Olunur
1522
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2.Kor. K.lığı As. Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/39
Karar No
: 2014/221
Karar Günü : 13.03.2014
ÖZET: Sanık Salih ve Nergis oğlu, 12.07.1979 D.lu, Yozgat, Yenifakılı Yazlak
Mah. Nf. Kyt.lı, 10983088704 T.C. No’lu Altan HALICI’nın 22.10.2007 tarihinde işlemiş olduğu
amire hakaret suçundan eylemine uyan ASCK’nın 85/1, TCK’nın 43/1, 29 ve 62/1 maddeleri
uyarınca neticeten 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün CMK’nın
231’inci maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına, yine sanığın, 23.10.2007 tarihinde
işlemiş olduğu amire hakaret suçundan eylemine uyan ASCK’nın 85/1, TCK’nın 43/1, 29 ve 62/1
maddeleri uyarınca neticeten 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün
CMK’nın 231’inci maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına, her ne kadar sanığın
22.10.2007 tarihinde amiri tehdit suçundan kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılamada
sanığa sanık tarafından atılı suçun işlenmediği anlaşılmakla, CMK’nın 223/2-b maddesi uyarınca
beraatine dair karar, adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201
Sayılı Tebligat Kanununun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tarihinden
itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz ve itiraz süresinin tebligattan itibaren
bir hafta olduğu, temyiz talebinin Askeri Yargıtay’ca, itirazın en yakın Askeri Mahkeme olan
Çorlu 5.inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından inceleneceği ve istenildiği
takdirde bu süre içerisinde resmi veya askeri mercilere müracaat edebileceği ilan olunur.
1519

—— • ——

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Aşağıda esas ve karar numarası yazılı hüküm ve kararlar 7201 sayılı kanunun 29,30 ve 31.
Maddeleri gereğince, iş bu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra
muhataplarına tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği, hükümlü ve sanıkların bu karara karşı itiraz
haklarını kararın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Askeri Mahkemeye veya en yakın
adli merciye verecekleri yazılı dilekçe ile itiraz incelemesi için Malatya 2’nci Ordu K.lığı As.
Mahkemesinde kullanabilecekleri ilan olunur.
E. No : 2013/407
K.No : 2013/378
İzin tecavüzü suçundan sanık, Kemal ve Aişe oğlu, 05.01.1982 dğ.lu, Van/Merkez
Bahçivan Mah. T.C. 54199016342 nüf. Kyt.lı Abdullah KÖSEM hakkında 5’inci P. Eğt. Tug.
K.lığı As. Mah.nin 31.12.2013 tarih, 2013/407-378 E.K sayılı kararı ile 5 ay hapis, hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar
verilmiştir.
E. No : 2013/656
K.No : 2013/270
Yurtdışına Firar suçundan sanık, Kadir ve Gürcü oğlu, 20.05.1974 dğ.lu
Nevşehir/Gülşehir Eğrikuyu Ky. T.C. 29822257300 nüf. Kyt.lı İdris YILDIRIM hakkında 5’inci
P. Eğt. Tug. K.lığı As. Mah.nin 12.11.2013 tarih, 2013/656-270 E.K. sayılı kararı ile 1 Yıl 8 Ay
hapis, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına
karar verilmiştir.
1517
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
SİYAH BORU, PATENT DİRSEK VE PASLANMAZ SAC LEVHA MAL ALIMI
İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt no

: 2015/32463

1 - İdarenin
a) Adresi

: Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27/

b) Telefon ve faks numarası

: 0 446 223 95 00 – 0 446 223 91 67

Merkez/ERZİNCAN
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Siyah Boru, Patent Dirsek ve Paslanmaz Sac Levha

b) Teslim yeri

: Erzincan Şeker Fabrikası (Makine Fabrikası)

c) Teslim tarihleri

: Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir.

Alımı.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati: 16/04/2015 Perşembe Günü Saat14:00'de
4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir
ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 16.04.2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası
Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş)
takvim günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2755/1-1
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FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ENZİM
ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg. Fungal alfa amilaz ve 3.000 Kg
Ksilenaz Hemisllülaz Enzim alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - İhale 14.04.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’ nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66

Faks: 397 33 71 - 74

2749/1-1

—— • ——
GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılay’ı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri
Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle
satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA "adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL
adresindeki Türk Kızılay’ı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 21.04.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22.04.2015 günü saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2748/1-1
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKASI ÜRÜNLERİ (DONDURMA HARİÇ) İLE
MAYALANDIRMA SANATLARI FABRİKASI MAMULLERİNİN
ANKARA İLİ BAYİLİK SATIŞ VE PAZARLAMA
HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABRİKASI
ÜRÜNLERİ (DONDURMA HARİÇ) İLE MAYALANDIRMA SANATLARI FABRİKASI
MAMULLERİNİN ANKARA İLİ BAYİLİK SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ,
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği’ne
göre açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.
İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %17 iskonto
oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi

: Alparslan Türkeş Cad. No:75 Gazi - Yenimahalle
ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0312 2110170 - 0312 2110179

c) Elektronik Posta Adresi

: aoc@aoc.gov.tr

d) İhale şartnamesinin temin
edileceği yer ve ücreti

: A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 100-TL - Posta
Yoluyla 150 - TL

2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Takribi: Ankara İli için; 20.000.000 - TL’lik Süt
Fabrikası

ve

Mayalandırma

Sanatları

Fabrikası

ürünlerinin Ankara İlinde Bayilik, Satış ve Pazarlama
Hizmeti
b) İşin Süresi

: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıldır.

c) Muhammen Bedel

: 20.000.000-TL

d) Geçici Teminat

: 600.000 - TL

e) Kati Teminat

: 1.200.000 - TL

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: A.O.Ç. Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 09/04/2015 - 10:30

c) Teklif Mektuplarının en son
teslim tarihi, saati ve teslim yeri : 09/04/2015 - 10:30 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek
en uygun bedeli tespitte serbesttir.
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OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:
İşin adı: Ocak lokomotif yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/34951
Dosya No
: 1527025
1 - İdarenin:
a) Adresi
: BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktar
: Ocak Lokomotif yedekleri: 9 kalem
b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer

: TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü
Tesellüm Ambarıdır. /ZONGULDAK
: İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 16.04.2015 - 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler,
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA
adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 16.04.2015 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Sürmene/TRABZON
1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.900 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir. Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü/Camlıca mah. Hükümet Caddesi
Sürmene/TRABZON
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Sürmene Çay
Fabrikası Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığı 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklifedilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
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.
2649/1-1
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
İyidere/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.700.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir. İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16/İyidere/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/04/2015 Cuma günü saat 14:00’e kadar Hazer Mah.
Sahil Cad. No: 16 İyidere/RİZE 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklifedilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
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9 - İhale İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
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.
2650/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Kendirli/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet
alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/04/2015 Cuma günü saat 14.00’e kadar Kendirli
Çay Fabrikası Evrak kayıt bürosu – RİZE adresine 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, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - İstekliler, teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İhale Kısmi teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
9 - İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kurumuna tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2762/1-1

—— • ——
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Hemşin Organik Çay Fabrikası Genel Müdürlüğünden:
Hemşin/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam1.800.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet
alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ortaköy Mah. 53550 HEMŞİN/RİZE
3 - İhaleye Katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/04/2015 Cuma günü saat 10:00’e kadar Hemşin
Organik Çay Fabrikası Evrak kayıt bürosu – Ortaköy Mah. 53550 HEMŞİN/RİZE adresine
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 10.00 de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - İstekliler, teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
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8 - İhale Kısmi teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
9 - İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kurumuna tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2761/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Şirinköy Köyü Çayeli - RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
- Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Şirinköy Köyü/Çayeli - RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Musadağı Çay
Fabrikası Şirinköy Köyü Çayeli RİZE 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
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.
2563/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Pazar/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 17.700.000 Kg. Yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. Bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
- Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. Liman Cad. No: 14 Pazar/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Kirazlık Çay
Fabrikası Müdürlüğü 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
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5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
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.
2617/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Fındıklı/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 31.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
- Çay Kur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sahil Mah./Muzaffer Birben Cad. No: 16953700 Fındıklı/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2015 günü saat 14:00’e kadar Sahil Mah./Muzaffer
Birben Cad. No: 169 - 53700 Fındıklı/RİZE 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Çay Kur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
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.
2616/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Çayeli/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.100.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
- Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.04.2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Sabuncular
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
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4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
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.
2562/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Azaklıhoca Köyü/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 4.100.000 Kg. Yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. Bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
- Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Azaklıhoca Köyü/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2015 Cuma günü saat 14.00’e kadar Azaklı Çay
Fabrikası Müdürlüğü Azaklıhoca Köyü/RİZE 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, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
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.
2618/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430/Borçka/ARTVİN
1 - Müdürlüğümüz tarafından 16.000 Ton. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
- Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevkii/08430 Borçka/ARTVİN
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3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç l0/04/2015 Cuma günü saat 14:00'e kadar Muratlı Çay
Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevkii/08430 Borçka/ARTVİN 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, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - İhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklifedilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
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.
2564/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Çayeli/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.100.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20
artar - azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.04.2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar
Sabuncular Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2670/1-1
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TEKNİK SODA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015 / 35833
1 - İdarenin
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
a) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01
c) Elektronik posta adresi
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 150 Ton Teknik Soda Alımı
b) Teslim yeri
: Yüklenici Deposu.
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2015/ Ağustos
sonuna kadar.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
: 15.04.2015 Çarşamba günü, saat 14:00
4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA
adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve
ihale dokümanları, KDV dahil. 25,00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 15.04.2015 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2678/1-1

—————

FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
İhale Kayıt No
: 2015/35841
1 - İdarenin
a) Adı
: T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 312 458 55 00
Faks : 0 312 458 58 00 – 458 58 01
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Formalin, 1.180 Ton
b) Teslim Yeri
: Muhtelif Şeker Fabrikaları
c) Teslim Tarihi
: İlk teslimata 1 Eylül 2015 tarihinde başlamak üzere
fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim
edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 14.04.2015 Salı günü, saat 14.00
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4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanı (KDV Dahil) TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 14.04.2015 Salı günü, saat 14.00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No.14
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günüdür.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
2677/1-1

—— • ——

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (REHBER ÖĞRETMEN), BAKICI ANNE
(YARDIMCI EĞİTİCİ) VE TEMİZLİK HİZMETİ AÇIK İHALE
USULÜ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/1
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/
İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20- dahili 4746
c) Faks Numarası
: 0216 337 82 14
2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD Sosyal Tesisi Haydarpaşa Kreş ve Gündüz
Bakımevinde 3 (üç) adet Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Rehber Öğretmen), 1 (bir) adet Bakıcı Anne
(Yardımcı Eğitici) ve haftada 2 gün süre ile temizlik işleri yapılması Temizlik Hizmetinin 8 ay
süreyle (2015 yılı sonuna kadar) yürütülmesi işi.
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 09/04/2015. T. Saat: 14.00’de
yapılacaktır .
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 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
Haydarpaşa İSTANBUL’a 09/04/2015 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler
Müdürlüğü Sosyal bürosunda ve TCDD Haydarpaşa Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü’nde
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD
İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50,00TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2685/1-1
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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-05)
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 eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International Competiti ve
Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi – (AF-CEB-WB04-YAPIM-05)
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleştirilecektir.

S. No

İli

1

İstanbul

2

İstanbul

AF-CEB-WB04-YAPIM-05
Yapının Adı-Adresi
Selahattin KARAKASLI İmam Hatip Ortaokulu Kavacık
Beykoz
Mah. Yurtsevenler Sk. No: 11
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi İnkılap Mh. Küçüksu Cd.
Ümraniye
Yelkenciler Sk. No: 1
İlçesi

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 30.000.000,00
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 Sahibinin son 5 (beş) yıl (2009-2013) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı
Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak
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zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta
olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 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 6.000.000,00 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 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-05) 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 450.000,00 TL
veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 05 Mayıs 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
2750/1/1-1
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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-05)
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-05)
Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 2 Educational Buildings shall be
realized in Istanbul.
İli

İlçesi

1

City

District

2

İstanbul

Beykoz

S. No

AF-CEB-WB04-YAPIM-05
Name-Adress of Building
Selahattin KARAKASLI İmam Hatip Ortaokulu Kavacık
Mah. Yurtsevenler Sk. No: 11
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi İnkılap Mh. Küçüksu Cd.
Yelkenciler Sk. No: 1

3. Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:
I. Minimum average annual turnover in construction work of 30.000.000,00 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 20.000 m2 (calculated as sum of closed
construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by
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the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public
authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If
the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must
be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant
Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken
up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.
III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 6.000.000,00 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-05. 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 450.000,00 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 May 05th, 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
2750/2/1-1
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Gemlik Belediye Başkanlığından:
1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz (Zeytin İşleme
ve Satış Binası) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı
yapılacaktır. İhale 21/04/2015 Salı günü saat 10:15'de Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal
Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında
Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

Umurbey Mahallesi

147

12

Tahmini
m²
İmar Planı
Bedel
Tamamı
Konut Dışı
1970,85 m²
Kentsel Çalışma 2.400.000 TL
(1211 m² bina)
Alanı

Geçici Tem
72.000 TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;
a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili
olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli
belge ve imza örneği
i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek
tüzüğünün noter tasdikli sureti
k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli
ortak girişim beyannamesi
l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SG Kurumundan ve Vergi Dairesinden
ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge
m) Şartname alındı makbuzu
n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
o) Yer görme belgesi
3 - Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir.
4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin
Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak
hazırlayacakları ihale zarfını 21/04/2015 Salı günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri
Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde
görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL yi Belediye veznelerine yatırarak
alabileceklerdir.
8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri
uygulanacaktır.
2295/1-1
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Gemlik Belediye Başkanlığından:
1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen Düğün Salonu 2886 sayılı
D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 21/04/2015 Salı
günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138
Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Encümen Salonunda Encümen
tarafından yapılacaktır.
Mahalle/Sk.

Parsel

Umurbey Mahallesi

8892

m²
Tamamı
2825,95 m²
(1355 m² bina)

İmar Planı
Ticaret Alanı

TahminiBedel Geçici Tem.
2.500.000 TL

75.000 TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;
a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti
e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü)
f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili
olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli
belge ve imza örneği
i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek
tüzüğünün noter tasdikli sureti
k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli
ortak girişim beyannamesi
l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden
ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge
m) Şartname alındı makbuzu
n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
o) Yer görme belgesi
3 - Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir.
4 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin
Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak
hazırlayacakları ihale zarfını 21/04/2015 Salı günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri
Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde
görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL yi Belediye veznelerine yatırarak
alabileceklerdir.
8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri
uygulanacaktır.
2296/1-1
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FABRİKAMIZ İHTİYACI OLAN MUHTELİF TÜR VE EBATLARDA VANA TEMİNİ
İHALESİ TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI
YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve ebatlarda vana temini ihalesi Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/36919
1 - İdarenin
a) Adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre
Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67
2 - İhale konusu Malın
a) Adı
: Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve ebatlarda vana,
temini
b) Niteliği ve miktarı
: Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede
belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek
üzere satın alınacaktır.
ADI
EVSAFI
BIÇAKLI VANA DN 200 PN 10 ASTEKNİK MARKA
PNÖMATİK AKTÜATÖR SMS-TORK ÇİFT ETKİLİ ROTARY 90'
DÖNÜŞLÜ ON-OFF RA 52 DA
2/2 YOLLU FLANŞLI KÜRESEL VANA DURAVİS BLVK222FPÖ25M DN25 PN16
KELEBEK VANA ASTEKNİK 025-1120-1413-E.3.CE
PNÖMATİK AKTÜATOR SMS-TORK CİFT ETKİLİ ROTARY 90'
DÖNÜŞLÜ ON-OFF RA 120 DA
KELEBEK VANA ASTEKNİK 0250-1120-1413-E.3.CE
KELEBEK VANA ASTEKNİK 0200-1120-1413-E.3.CE
KELEBEK VANA ASTEKNİK 0100-1120-1413-E.3.HL
3 PARÇALI KÜRESEL VANA AYVAZ V-3TP DN20 PN16
KELEBEK VANA ASTEKNİK 050-1120-1413-E.3.HL
KELEBEK VANA ASTEKNİK 0150-1120-1413-E.3.HL
PNÖMATİK AKTÜATÖR SMS-TORK ÇİFT ETKİLİ ROTARY 90'
DÖNÜŞLÜ ORNASAL RA 400 DA
GATE VANA BFE GATE VANA1" 800 CLASS SW ASME B16.11
GLOBE VANA PERSTA GLOBE VANA DN25 PN63 SW
PİSTONLU VANA DN50 PN25
PİSTONLU VANA DN100 PN25
PİSTONLU VANA DN150 PN25
PİSTONLU VANA DN200 PN25
DİSCO ÇEK-VALF DN150 PN16
DİSCO ÇEK-VALF DN125 PN16
PNÖMATİK AKTÜATÖR SMS-TORK ÇİFT ETKİLİ ROTARY 90'
DÖNÜŞLÜ ON-OFF RA 350 DA
SICAK SU SAYACI
TORBA FİLTRE

Ölçüsü
Adet
Adet

Miktarı
11
17

Adet

10

Adet
Adet

7
8

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

7
3
3
3
3
6
1

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

14
4
6
3
6
2
1
1
1

Adet
Adet

1
5
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3 - İhale Konusu malın teslim yeri
: Burdur Şeker Fabrikası
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini
:
a) İhale dokümanının görüleceği yer
: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 60,00
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati
a) Tekliflerin sunulacağı adres
: Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği
b) İhalenin yapılacağı adres
: Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
c) İhale (son teklif verme) tarihi
: 15/04/2015
d) İhale (son teklif verme) saati
: Saat 14.30
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
2753/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YATIRILACAKTIR
Çaykur Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Çaycılar Mah. Kümeveler No: 134/ÇAYELİ/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50. 00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir. Çaykur Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çaycılar Mah. Küme Evler No:134/
Çayeli / RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları halinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2015 Cuma günü saat 14:00’e kadar Büyükköy
Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çaycılar Mah. Küme Evler No: 134/Çayeli/RİZE 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek
zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Çaykur Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 -Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4724 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz Hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2704/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğünden:
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Fesih Edilen Firmalar (04.10.2014 - 23.03.2015)
FİRMA ADI ADRESİ
HYB NO
SAKARYA TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. KALE MAH. 55-HYB-80
KAZI M PAŞA CAD.NO:44-3-4 SAMSUN
ÜNLÜBAŞLAR PETROL GIDA İNŞ. TAŞ.
TEMİZLİK İÇ DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
55-HYB-216
BOYABAT YOLU ÜZERİ 4. KM. İNCİRKÖYÜ
DURAĞAN SİNOP
KASAP DEMİR-DEMİR KÜÇÜK İLKADIM SAN.
55-HYB-257
SİTESİ 54.SK. NO:32-KUTLUKENT SAMSUN
ALİ GÜN-GÜNSANPEN PLASTİK DOĞRAMA
SAN. ÇARŞAMBA PAZARI NO:46/A- TÜRKELİ 55-HYB-40
SİNOP
KEMAL PİŞKİN KAR PETROL
KARACAÖREN KÖYÜ MEVKİİ- BOYABAT 55-HYB-252
SİNOP
BİLPOS ELEKTRONİK OTOMASYON GÜVENLİK
SESLENDİRME BİLG. HİZM. SAN. VE TİC. LTD.
55-HYB-82
ŞTİ. SAİTBEY MAH. 100.YIL BULVARI NO: 92-C
SAMSUN
MUKADDER ERGİN - RÖNMED MEDİKAL
CİHAZLAR
ÖRNEK
SANAYİ
SİTESİ
55-HYB-218
BAYRAKTARLAR
CAD.NO:6-KUTLUKENT
SAMSUN
DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE
TİC. A. Ş. SAMSUN ŞUBESİ ŞABANOĞLU
55-HYB-12
MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI CADDESİ NO:
282 KUTLUKENT/TEKKEKÖY SAMSUN
ALTIN BAŞAK UN İRMİK VE YEM SAN. TİC.
A. Ş. ARSLANÇAYIRI KÖYÜ YOLU ÜZERİ 55-HYB-1538
HAVZA SAMSUN
BİRİNCİYOL PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET
55-HYB-545
LİMİTED ŞİRKETİ MAHMUTLU KÖYÜ NO:
45/1 KAVAK SAMSUN
HASAN AVCI MÜTEAHHİTLİK ŞUBESİ
HAVZA SAMSUN KARAYOLU ÜZERİ 15. KM
55-HYB-2519
İSTASYON MH. ANKARA CAD. BEKDEĞİN
/HAVZA
AY-KA ASANSÖR SAN. İNŞ. TAAH. MÜH.TİC
VE PAZ LTD.ŞTİ. ADALET MAH. 100.YIL 55-HYB-172
BULVARI SELİMİYE APT N0:240 SAMSUN
ERKAN GÜLTEKİN - GÜLTEKİN SOĞUTMA
MİMARSİNAN MAH. ATATÜRK BULVARI NO. 55-HYB-110
285/A ATAKUM SAMSUN

FESİH NEDENİ
FİRMA TALEBİ

TALİMATA AYKIRILIK

TALİMATA AYKIRILIK
TALİMATA AYKIRILIK

TALİMATA AYKIRILIK

FİRMA TALEBİ

TALİMATA AYKIRILIK

FİRMA TALEBİ

TALİMATA AYKIRILIK

TALİMATA AYKIRILIK

TALİMATA AYKIRILIK

TALİMATA AYKIRILIK

TALİMATA AYKIRILIK
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FİRMA ADI ADRESİ
YAYLA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE
İNŞAAT ZAHİRE GÜBRE VE PAZARLAMA
TİC. LTD. ŞTİ. KOŞUKÖYÜ-BAFRA SAMSUN
ÇEVRETEK
ÇEVRE
TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞ. TAAH.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KARADENİZ
MAHALLESİ
GAZİ
CADDESİ
SÜER
APARTMANI NO: 141/6 SAMSUN
YILMAZLAR NAKLİYAT AKARYAKIT VE TİC.
LTD.ŞTİ SAMSUN ANKARA KARAYOLU 15.
KM. ADALAR MEVKİ SAMSUN
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HYB NO

FESİH NEDENİ

5S-HYB-180

TALİMATA AYKIRILIK

55-HYB-547

TALİMATA AYKIRILIK

55-HYB-425

FİRMA TALEBİ

2737/1-1

—— • ——

Türk Standardları Enstitüsünden:
Aşağıda ünvanı, belge no'su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri
fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet
belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet
hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
ELİTE PETROL İNŞAAT TAAHHÜT
NAKLİYE TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.

TS
11939

43-HYB161

—— • ——

15.03.2014

Ara Kontrol
Olumsuz
2736/1-1

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi
: 30.03.2015
Son Başvuru Tarihi : 13.04.2015
Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi
alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2
adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi
kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesi
(yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması),
Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Notlar
1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi ve iletişim
Tunceli Üniversitesi
Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ
Tel: 0428 213 1794
Birimi/Bölümü
Mühendislik
Fakültesi/Endüstri
Mühendisliği

Anabilim
Dalı
Endüstri
İlişkileri

Unvan

Adet

Derece

Doçent

1

1

İlan Şartı
Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji
alanından almış olup, insan kaynakları,
toplam kalite ve simulasyon
konularında çalışmalar yapmış olmak.

2652/1-1
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RESMÎ GAZETE

30 Mart 2015 – Sayı : 29311

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2747/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet
Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği 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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

