T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
8 Mayıs 2015
CUMA
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2015/7484
19 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 4/2/2015 tarihli ve 6603 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/3/2015 tarihli ve 7549717 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/3/2015
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

K. İPEK
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

İ. GÜLLÜCE
İ. YILMAZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

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

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 128. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

4 Mayıs 2015

69471265-305-4982
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği
Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mayıs 2015

68244839-140.03-170-345
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 4/5/2015 tarihli ve 69471265-305-4982 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği
Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

4 Mayıs 2015

69471265-305-4953
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mayıs 2015

68244839-140.03-168-343
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 4/5/2015 tarihli ve 69471265-305-4953 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

4 Mayıs 2015

69471265-305-4954
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Almanya Federal
Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne
kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mayıs 2015

68244839-140.03-169-344
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 4/5/2015 tarihli ve 69471265-305-4954 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Almanya Federal
Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne
kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2015

69471265-305-4884
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Mayıs 2015 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Gümrük
ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2015

68244839-140.03-164-336
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 30/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4884 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Mayıs 2015 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Gümrük
ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına,
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2015

69471265-305-4887
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Mayıs 2015 tarihinde Romanya’ya gidecek olan
İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı
Kenan İPEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2015

68244839-140.03-167-339
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 30/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4887 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Mayıs 2015 tarihinde Romanya’ya gidecek olan
İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı
Kenan İPEK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

4 Mayıs 2015

69471265-305-4983
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma
Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Mayıs 2015

68244839-140.03-171-346
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 4/5/2015 tarihli ve 69471265-305-4983 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mayıs 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma
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.
BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2015

69471265-305-4886
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Türk-Alman Sağlık Sempozyumuna katılmak üzere; 6 Mayıs 2015 tarihinde Almanya
Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne
kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2015

68244839-140.03-166-338
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 30/4/2015 tarihli ve 69471265-305-4886 sayılı yazınız.
Türk-Alman Sağlık Sempozyumuna katılmak üzere, 6 Mayıs 2015 tarihinde Almanya
Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne
kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK
ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan “uluslararası ilişkiler,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “gümrük işletme,” ibaresi eklenmiş, (i) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bentler eklenmiştir.
“2) Kimyager kadrosuna atanabilmek için; sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yıl
içerisinde girmiş olduğu YDS’den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı
dil seviye belgesiyle belgelemek,”
“m) Tüketici hakem heyeti raportörü kadrosuna atanabilmek için; 27/11/2014 tarihli
ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen okulların herhangi birinden
mezun olmak,
n) Fizikçi ve matematikçi kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında yer alan “aylıklı” ibaresi “657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamında
alınan aylıklı izin” olarak değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlardan, 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
12, 13, 13/A, 14 ve 16 ncı maddeleri kapsamında bulunanlar, X-Ray Operatörü, Dedektör Köpek İdarecisi ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler ile merkez teşkilatına atanacak
olanlar hariç, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer
idarelerine atanamazlar.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/3/2012
28234
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

8/5/2012
6/8/2013

28286
28730

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

8 Mayıs 2015 – Sayı : 29349

Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet
gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye İstatistik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan ve bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 56 ncı maddesine 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.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Alt görev grubu: Görev grubu içinde aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,
c) Aynı düzey görev: Kurumun hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı
grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,
ç) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,
d) Görev grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içerisinde
belirtilen unvanları,
f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,
g) Görevde yükselme sınavı: Müdür, Şube Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için yapılan
yazılı sınavı,
ğ) Hizmet birimi: 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununda belirtilen merkez ve taşra
teşkilatı hizmet birimlerini,
h) Hizmet sınıfları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hizmet sınıflarını,
ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümlerine göre hesaplanan süreyi,
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,
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k) Unvan: Bu Yönetmelikte sayılan unvanları,
l) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Müdür, Şube Müdürü.
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri.
c) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı.
2) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar
Memuru, Satınalma Memuru, Şoför.
ç) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Teknisyen Yardımcısı, Dağıtıcı, Aşçı, Bekçi, Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Grafiker, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Psikolog, Sosyolog, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Avukat, Veteriner Hekim.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda
aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan
değişikliği suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
atanabilme şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme suretiyle atanacak personel için hizmet süresi içinde, Kurumda
en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Müdür, Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak,
3) Şef, APK Uzmanı, Araştırmacı ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1)
ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda ve unvan değişikliğine tabi kadrolarda en
az iki yıl hizmeti bulunmak,
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b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,
c) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef veya 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlarda en az iki yıl hizmeti bulunmak,
ç) Anketör, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar
Memuru, Satınalma Memuru ve Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadroları için Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak,
4) Şoför kadrosu için en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Fizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Grafiker, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi, Psikolog, Sosyolog, Kütüphaneci, Veteriner Hekim kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk
bölümlerden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mütercimlik ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) veya dengi sınavlarda (A) düzeyinde başarılı olmak,
ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
Duyuru ve başvuru
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca
uygun görülen tarihlerde yapılır.
(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların
sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu
başlıkları, yazılı sınavdan en az 45 gün önce Kurum internet/intranet sitesinde duyurulur.
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(3) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı
farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
(4) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.
(5) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için
başvuruda bulunamazlar.
(6) Birimler yapılan başvuruları, son başvuru tarihini izleyen iki iş günü içinde İnsan
Kaynakları Daire Başkanlığına gönderirler. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek
aranan şartları taşıyan personel listesi Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir.
Görevde yükselme yazılı sınavı
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı Kurum tarafından yapılabileceği
gibi, bu sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine de yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav puanı en az altmış
olarak uygulanır.
Görevde yükselme sözlü sınavı
MADDE 11 – (1) Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday
sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar
için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurum internet/intranet sitesinde
ilan edilir.
(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.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumun ihtiyaç duyması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
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Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 13 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır.
(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara
ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralanmasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Kurum tarafından belirlenmiş
olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak
üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.
Unvan değişikliği sınavı ve atanma
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları,
sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli
başvurabilir.
(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan şartlar unvan değişikliği sınavı sonunda yapılacak atamalar için de uygulanır.
(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav kurulu
MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının
Başkanlığında I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı, ilgili Daire Başkanı, sınavın niteliğine göre belirlenecek İstatistik Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Müdür veya Şube Müdürlerinden olmak üzere Başkan tarafından belirlenecek toplam beş asil ve
iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sınav kurulu
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üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. İhtiyaç duyulması halinde diğer
kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.
(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük
seviyede olamazlar.
(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.
(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; yazılı sınav konu başlıklarının belirlenmesi, sınavların
yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri
yürütür.
Yazılı sınavların geçersiz sayılması
MADDE 17 – (1) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin,
sınav kâğıtlarına belirleyici işaret koyanların, kendi yerine sınava başkasını soktuğu tutanakla
tespit edilenlerin, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli
şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve
atanmış olanların ataması iptal edilir. Bu fiilleri işleyenler hakkında idari ve yasal işlem uygulanır.
(2) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi halinde sınavlar iptal edilir ve altı ay içerisinde yenilenir.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyi geçmemek üzere birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin
özlük dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Naklen atama
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer
kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla
genel hükümlere göre sınavsız naklen atama yapılabilir.
(2) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için
aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere,
öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin
isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki
geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
ç) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak
atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Kazanılmış hakların saklılığı
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca
kazananların hakları saklıdır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
(2) 4046 sayılı Kanun gereğince Kuruma tahsis edilen kadrolara sadece Devlet Personel
Başkanlığının teklifi üzerine atama yapılabilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 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 hükümleri uygulanır.
Engellilerin sınavı
MADDE 24 – (1) Kurum, bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumuna uygun olarak yapılabilmesi için
gerekli tedbirleri alır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 3/6/2006 tarihli ve 26187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İstatistik Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Eğitim şartı istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle
iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul
edilirler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı
bulunduğu Bakan yürütür.

8 Mayıs 2015 – Sayı : 29349

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığından:
DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 161) (666 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 163)
MADDE 1 – 01/01/2012 tarihli ve 28160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Hükümlerine İlişkin)’nin (B) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu Maddesi
Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Açıklamalar bölümünün (5) numaralı kısmının
üçüncü paragrafında yer alan “ile bu mesleklere” ibaresi “ve bu mesleklere” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa “kadrolara yeniden atananlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile
15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden yararlanmakta iken milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olabilmek için istifa
edenlerden aday olamayan ya da aday olup da seçimi kaybetmeleri nedeniyle eski görevlerine
yeniden atananlar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 4/5/2015
Karar No : 2015/ÖİB-K-32
Konu
: Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;
1- Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile
özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Osmaniye
ili, Düziçi ilçesi, Haruniye mahallesi, 1639 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın “satış” yöntemiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
• “Hazine adına kayıtlı, Osmaniye/Düziçi Haruniye Mahallesi, 1639 Ada, 1 Parsel Numaralı Taşınmazın; 379.000.- (Üçyüzyetmişdokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren Sevim MART’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sevim MART’ın sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 375.000.- (Üçyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Mahmut ÇAĞLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mahmut ÇAĞLI’nın
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2- İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 4/5/2015

Karar No : 2015/ÖİB-K-33
Konu

: Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;
1- Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile
özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Osmaniye
ili, Düziçi ilçesi, Haruniye mahallesi, 3842 parsel numaralı taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan
ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
• “Hazine adına kayıtlı, Osmaniye/Düziçi Haruniye Mahallesi, 3842 Parsel Numaralı
Taşınmazın; 692.000.- (Altıyüzdoksanikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Selahattin BABAOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Selahattin BABAOĞLU’nun
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 685.000.- (Altıyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mahmut ÇAĞLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mahmut ÇAĞLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2- İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

—— • ——

KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6292

Karar Tarihi: 06.05.2015

Kurul Başkanlığının 05.05.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 05.05.2015
tarih ve 32521522-103.01[134-224]-E.11459 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Ce-Sa Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1)
numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,
- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın
Resmî Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
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YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
8 Mayıs 2015
CUMA
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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2009/38
Karar No : 2014/89
SANIK/ CEMİLE AYLİN ARSLAN, Koraltan ve Semira kızı, 19/07/1972 ANKARA
doğumlu, İstanbul-Bakırköy, Yeşilköy mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Mahkememizin 04.04.2014 tarih ve 2009/38 esas, 2014/89 sayılı kararı ile sanık Cemile
Aylin Arslan hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması
suretiyle dolandırıcılık suçundan NETİCETEN SEKİZ YIL ONAY ON GÜN HAPİS CEZASI
İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ gıyabında verilen mahkememiz kararının,
sanığın (mahkememiz duruşmasında ifadesi alınırken vermiş olduğu adresi ve mahkememiz
dosyasına bildirmiş olduğu mevcut adresleri olan;
1 - Ahmet Yesevi Sok. Yeşildağ Sitesi Çiçek Apt. No.9/8 Etiler Beşiktaş/İstanbul
adresinden adres yetersiz olduğu nedeniyle tebligatın bila tebliğ iade edildiği,
2 - Hacı Feyzullah Mah. Ergenekon Küme Evleri 1-3/9 Kuşadası Aydın adresine yapılan
tebligatın adresinden ayrılmış olması nedeniyle
3 - Mutlu Mah.717 Sok. No. 101 Mamak Ankara adresine yapılan tebligatın belirtilen
adreste 717. Sok. olmadığından, iade edildiği,
4 - Mernis adresi olarak bildirmiş bulunduğu Wınstengern Street No. 1113/A-Blok
Bourtmound Londra /İngiltere adresine Başkonsolosluk aracılığı ile tebligat yapıldığı, ancak adres
yetersizliği nedeniyle bila ikmal işlemsiz olarak tebligatın iade edildiği,
5 - Şemsettin Günaltay Cad. Kırkkonaklar No: 364/11 Çankaya adresine yapılan tebligatın
adres yetersizliği ve şahsın tanınmadığından bahisle iade edildiği,
6 - Sanığın Mahkememiz duruşmasında ifadesi alınırken vermiş olduğu Ahmet Yesevi
Sok Yeşildağ Sitesi Çiçek Apt. No. 98/8 Etiler Beşiktaş adresine 35. mad. göre yapılan tebligatın
mahkememize dönmesinden sonra, sanığın annesi Semira Aydınay tarafından imzalanan ve başka
bir kişi ile mahkememize gönderdiği dilekçesi ile mahkememiz kararının sanığa mernis adresine
yasaya ve usule uygun olarak tebliğ edilmesini talep ettiği, ancak dosyadaki yukarıda belirtilen
adreslerinin dışında başka bir mernis adresinin bildirilmediği, bizzat kendisi tarafından da ibraz
edilmediği için mernis adresinin sorulamadığı, dilekçe ekindeki belgelerden, tebligat adresinin
yıkılarak yenilenmesi için boş olduğunun Kültür Mah. Muhtarı Dursun Gül imzalı belge ile
anlaşıldığı,
Bu nedenlerle sanığın mahkememize sunduğu ve dosyada bulunan tüm adreslerinden
kararın tebliği mümkün olmaması nedeni ile 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve sonra gelen
maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra
yukarıda açık kimliği yazılı SANIK CEMİLE AYLİN ARSLAN'A tebliğ edilmiş sayılacağı ilan
olunur.
3360
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri
Mahkemesinden:
GAZİANTEP
Esas-Karar No: 2014/136 Esas, 2015/32 Karar, K. Tarihi: 18.02.2015 sanık Yasin
AKYÜZ, Suç: Silahında Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesinde Ölüme Sebebiyet Vermek Suç
Tarihi: 02.12.2013 Kanun Maddesi ASCK'nın 146 Mad. Del, TCK'nın 22/2 ve 85/1, 62 ve CMK
231 maddeleri, Verilen Ceza: BİR YIL SEKİZ AY SÜREYLE HAPİS CEZASIYLA
CEZALANDIRILMASINA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
karar verilmiş olup, suçtan zarar görenler Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları müteveffa Ela
SHEİKH NAYEF'ın babası Bakri SHEİKH NAYEF (Muhammed ve Emine Oğ. 1981 D.lu
SURİYE / HALEP Telrıfat Köyü nüfusuna kayıtlı), müteveffa Ela SHEİKH NAYEF'ın annesi
Nahed İSMAİL (İsmail ve Emmun Kızı 1987 D.lu SURİYE / HALEP Telrıfat Köyü nüfusuna
kayıtlı)'e kararın tebliğinin Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğünün 08 Mayıs 2013 tarih ve 14838002.4.2.SUR.61.2013/19092/44092
sayılı Adli Yardımlaşma talebi konulu yazısından şu anki durum itibari ile mümkün olmadığı
anlaşılmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi
Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra suçtan zarar görenlere tebliğ edilmiş
sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz olunabileceği, aksi halde hükmün
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
2814

—————

Esas-Karar No: 2013/1091 Esas, 2013/570 Karar, K. Tarihi: 30.09.2013 hükümlü Bayram
ÖZTÜRK, Ali ve Tayfun Oğ. 25.10.1990 D.lu TOKAT/YEŞİLYURT İlçesi Doğlacık Köyü
nüfusuna kayıtlı olup TC KİMLİK NO: 43024752760 Halen: Yeşil Mah. 59. Sok. Dış Kapı No: 6
GAZİEMİR/İZMİR adresinde ikamet eder. Suç: Mehil içi yakalanmakla sona eren firar Suç
Tarihi: 30.11.2010 - 01.12.2010 Kanun Maddesi ASCK'nın 68, TCK'nın 62 ve CMK 231
maddeleri, Verilen Ceza: BİR AY YİRMİ GÜN SÜREYLE HAPİS CEZASIYLA
CEZALANDIRILMASINA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
karar verilmiştir.
Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen
bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve müteakip
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra
hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 5'inci Zırhlı Tugay
Komutanlığı Askeri Mahkemesine, birliğine ya da 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri
Mahkemesine gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine
dilekçe verilmek suretiyle, yine 353 sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna
başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla da itiraz olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği
ilanen tebliğ olunur.
2821

—— • ——
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2013/110
KARAR NO
: 2014/393
SANIK KİMLİĞİ : Fırat ÇELİK, Cavit ve Bahar oğlu, 19 Mayıs 1989 doğumlu,
Çankırı/Kurşunlu - Çırdak mahalle/köy nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:
27133463144. Van/Toprakkale 6 ncı Hudut Alayı Ağır Havan Bölük Komutanlığı emrinde
görevliyken terhisli Piyade Er
Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Piyade Er Fırat ÇELİK hakkında Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 14.10.2014 tarih ve 2013/110 esas,
2014/393 karar sayılı gerekçeli kararıyla;
Her ne kadar sanık Fırat ÇELİK hakkında Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak
suçunu işlediğinden bahisle iddianame düzenlenmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan
delillerin neticesinde sanığın üzerine atılı müsnet suçun unsurları itibarıyla oluşmadığı
anlaşılmakla sanığın müsnet suçlardan ayrı ayrı BERAATİNE
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Talebe uygun temyiz yolu açık olmak üzere karar karar verilmiştir. Yapılan tüm
aramalara rağmen Sanık Fırat ÇELİK'in bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda
belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm ile yukarıda verilen bu kararın Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Albay İbrahim UÇAR tarafından
sanık aleyhine temyiz edildiğine ilişkin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının 21 Kasım
2014 tarih ve AD. MÜŞ.: 2011/20 sayılı temyiz layihası Sanık Fırat ÇELİK'e tebliğ
edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31.maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi
Gazete'de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Fırat ÇELİK'e gerekçeli hükmün ve temyiz
layihasının tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde
Sanık Fırat ÇELİK tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre temyiz isteminin,
Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye
veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı
Kanunun 197/3ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri
Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapjlacak bir beyan ile de
olabileceği, bu şekilde gerekçeli kararın temyiz edilebileceği Sanık Fırat ÇELİK'e ilanen tebliğ
olunur.
2989

————

ESAS NO: 2013/3
KARAR NO: 2014/592
SANİK KİMLİĞİ: Süleyman GÜLER, Azmi ve Zehra oğlu,01.01.1968 doğumlu,
Antalya/Muratpaşa Sinan Mahalle/Köy nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:
16144504588. Lağv edilen Bitlis/Tatvan 6'ncı Zırhlı Tugay 2'nci Mekanize Piyade Tabur
Karargah ve Karargah Bölük Komutanlığı emrinde görevliyken Terhisli 1976/3 Tertip Piyade
Onbaşı
Sanık Terhisli Piyade Onbaşı Süleyman GÜLER hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu
Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 31.12.2014 tarih ve 2013/3 esas, 2014/592 karar sayılı
gerekçeli hükmüyle;
1 - Sanık (Ter.) P. Onb. Süleyman GÜLER'in, Bitlis Tatvan 6'ncı Zh. Tug. 2'nci Mknz. P.
Tb. Kh. ve Kh. Bl. K.lığı emrinde askerlik görevini yaparken, J. Asyş. Kor. K.lığı Askeri
Savcılığının 15.09.2003 tarih ve Evrak No:2003/1683, Esas No: 2003/1683, Karar No: 2003/613
sayılı iddianamesi ile sanığın 06.08.2000 - 06.08.2003 tarihleri arasında "firar" suçunu işlediği
iddiasıyla açılan davada, dava zaman aşımının dolduğu anlaşıldığından CMK'nın 223/8'inci
maddesi uyarınca DAVANIN DÜŞMESİNE,
2 - Hüküm verilmesi nedeniyle, sanık hakkında mahkememizce düzenlenen 11.09.2012
tarih ve 2012/4 esas sayılı yakalama emrinin GERİ ALINMASINA, bu maksatla Askeri Savcılığa
müzekkere YAZILMASINA,
3 - Sanığa ait vukuatlı nüfus kayıt örneğinin celbinden VAZGEÇİLMESİNE, şeklinde
talebe uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Süleyman GÜLER'in bulunamayışı nedeniyle
hakkında verilen yukarıda belirtilen tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli hüküm Sanık
Süleyman GÜLER'e tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31.maddeleri
gereğince işbu ilamın Resmi Gazete'de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Süleyman GÜLER'e
tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık
Süleyman GÜLER tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre temyiz başvurusu,
Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza
Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3'üncü
maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak
katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, temyiz
halinde dava dosyasının Askeri Yargıtay'ın ilgili dairesinde incelenmek üzere temyiz edilebileceği
Sanık Süleyman GÜLER'e ilanen tebliğ olunur.
2987
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ HADIMAĞA MAHALLESİ 2606 ADA 1 PARSEL,
2611 ADA 1 PARSEL, 2612 ADA 1 PARSEL VE 2613 ADA 1 PARSELDE
ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIM İŞİ İHALE İLANI
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):
1 - “Edirne İli Merkez İlçesi Hadımağa Mahallesi 2606 ada 1 parsel, 2611 ada 1 parsel,
2612 ada 1 parsel ve 2613 ada 1 parsellerde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi; 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal,
Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale
Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale
Usulü ile yapılacaktır.
2 - İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans
kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.
3 - İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı
Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden 08.30 - 17.30 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk
Lirası) yatırarak satın alabilirler.
4 - Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 25.05.2015 tarihine ve saat 15:00’ e kadar,
sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası
Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde
Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli
taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye
ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.
5 - Teklifler 25.05.2015 tarihinde, saat 15:00’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu
tarafından açılacaktır.
6 - Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet
edilecektir.
7 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek
olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.
8 - İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’ lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:
1 - Türkiye’de tebligat için adres,
2 - Ticaret sicil gazetesi,
3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılına ait),
a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge.
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
4 - İmza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
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6 - Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının
imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya
bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)
7 - Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında
en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların
hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri
birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak
belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.
8 - İhale Dokümanı Alındı Belgesi
9 - Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
10 - Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif
verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,
11 - Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,
Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul
edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme)
verilmesi zorunludur.
İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 50.000 m²
komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b.
inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık
olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70
ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil
eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise,
diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
12 - Mali Durum Bilgi ve Belgeler,
İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi
yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm
gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun
için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç
yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.
20.000.000 TL’ den (YirmimilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
Bilanço veya eşdeğer belgeler;
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli
görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.
Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
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vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve
bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş
gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş
ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
İş hacmini gösteren belgeler;
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun 25.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 20.000.000 TL. den az
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir
tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak
kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl,
ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir
tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu
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onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter,
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı
suretleri sunulur.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
13 - Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince
işyerinde bulundurulacaktır.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri
Kule Vinç
Ekskavatör
Traktör Kepçe
Dozer
İnşaat asansörü
Kamyon
Hiyap Vinç (30 tonluk)
Vibratör
Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi
Kırıcı

Gerekli Minumum Adet
2 Adet
2 Adet
3 Adet
1 Adet
5 Adet
7 Adet
1 Adet
10 Adet
20.000 M²
1 Adet

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması
esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında
bulundurmakla yükümlüdür.
Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise
taahhütname verilmesi gerekir.
İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman
ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
9 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’
nin % 3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’ nin % 6’sıdır.
10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 - Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste
görülebilecektir.
12 - İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını,
14/05/2015 tarihi saat 17:30’ a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye
iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır.
Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda
düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en
geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası
Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (0212) 692 48 45 Faks: 0 (212) 495 12 95
4064/1-1
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen
taşınmaz, 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış ”
yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

İHALE KONUSU VARLIK

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Çekirge
Mahallesi, 4167 ada 6 parsel
(38.869,64 m2) ile 4167 ada 7
parselde (2.092,31 m2) kayıtlı
taşınmazlar ve üzerindeki varlıklar

GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ

TANITIM
DOKÜMANI VE
ŞARTNAME
BEDELİ

3.000.000.-TL

3.000.- TL

SON TEKLİF
VERME TARİH
VE SAATİ

09.06.2015
14:00

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık”
usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2 - Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak
hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar
ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale
Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel
Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar
yatırılarak ve “Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 ada 6 ve 7 parsele ait İhale
Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi
veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği
dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel
hiçbir surette iade edilmez.
4 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
5 - ADÜAŞ teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce
duyurulur.
6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.
7 - Yabancılara taşınmaz satışı doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve tapu kanunu ile
diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
8 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46
Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
4134/1-1
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ARAÇ SATILACAKTIR
EÜAŞ Kemer HES İşletme Müdürlüğünden:
Aşağıda özellikleri belirtilen araç satışı işi Kapalı Teklif ve Açık Artırım İhale Usulü ile
ihale edilecektir.
1 - İdarenin;
a) Adresi

: EÜAŞ Kemer HES İşletme Müdürlüğü Bozdoğan/AYDIN

b) Telefon ve Faks Numarası : 0256 436 20 01-03 / 0256 436 20 07
c) Elektronik Posta Adresi

: kemerhes@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı:

Şartname
S.No
1-

a) Niteliği ve Türü
1994 model çift sıra kabin
4x4 Desoto Kamyonet

Miktarı

Dosya No

Bedeli

İhale Tarihi

1 Adet

STŞ-2015/1

50,00 TL

27.05.2015

b) Teslim Yeri

: Kemer HES İşletme Müdürlüğü Bozdoğan/AYDIN

c) Teslim Tarihi

: Sözleşme tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde bedeli
peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale Usulü

: Kapalı teklif ve açık artırım yolu ile

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Kemer HES İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati

: 27.05.2015 Tarih, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının
Görülmesi ve Temini

: Kemer HES İşletme Müdürlüğü Bozdoğan/AYDIN

4 - İhale Dökümanı

: (Dosya No: STŞ-2015/1)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7.
maddesinde belirtilmiştir.
İhale dokümanı EÜAŞ Kemer HES İşletme Müdürlüğü Bozdoğan/AYDIN adresinde
görülebilir ve istenildiği takdirde 50,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 27/05/2015, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Kemer HES İşletme Müdürlüğü
Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
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1 SET 490-500 KVA DİZEL ELEKTROJEN GRUBU
(JENERATÖR) SATIN ALINACAKTIR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak, hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esaslarının 20’nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1 Set 490-500 KVA Dizel Elektrojen Grubu (Jeneratör)
İhale Kayıt No
: 2015/51851
1 - İdarenin
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR
c) Telefon
: 232 311 4270-4271
ç) Faks Numarası
: 232 311 4322
d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr.
2 - İhale Konusu malın
a) Adı
: 1 Set 490-500 KVA Dizel Elektrojen Grubu (Jeneratör) Alımı
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Diğer Makine Teçhizat Alımı – 1 Set
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Merkezi Araştırma Test ve
Analiz Laboratuarı BORNOVA/İZMİR
d) Teslim Tarihi
: 90 (Doksan) takvim günüdür.
3. a) İhalenin yapılacağı
yer, tarih ve saat
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Şube Müdürlüğü-İhale Salonu
İhale Tarihi - Saati
: 21.05.2015 Perşembe günü – Saat: 10:00
3. b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
3. b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir
belge.
3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.b.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
3.c.1. İhaleye katılacak istekli firmalarca gerek komple sistem gerekse üniteler ve yan
ekipmanlar ANSI/NEMA, DIN, ISO, IEC ve TSE standartlarından birisine uygun olmalıdır. Bu
standartlara AS1359-2789.ABGSM TM3, BS4999-5000-5514, DIN6271-6280, EGSA101P, JEM
1359, IEC 34/1, ISO 3046/1-8528, NEMA MG. VED 530.89/392/EEC.89/336/EEC uygunluk
belgelenmelidir. Bu belge ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
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3.c.2. İhaleye teklif veren firmaların teklif kapsamındaki dizel motor, alternatör ve diğer
tüm ekipman halen üretimdeki modelleri olmalı ve firmalar bunların üretim tarihlerini belirtir
belgeyi ve gümrük makbuzlarını ihale teklif dosyasında sunmalıdırlar.
3.c.3. İhaleye teklif veren firmalar, motor ve alternatörün Türkiye'deki yetkili temsilcisi
olduğunu gösteren belgeyi ihale teklif dosyasında bulundurmalıdır.
3.c.4. İhaleye teklif veren firmalar Jeneratör seti üreticisinin veya Türkiye temsilcisinin,
Jeneratör kendi bünyesinde bakım ve onarım yapabilecek servisinin ISO 9001 kalite güvence
belgesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır.
3.c.4. - Teknik şartnameye uygunluk belgesi.
İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale
teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar "marka, model, cihazı teklifimizin
Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve
yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi
dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir
farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1
(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube
Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten
satın alınabilir.
6.1.b.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
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 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
12 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
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114 ADET (3 KISIM) HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mardin İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı “114 Adet (3 Kısım) Hastabaşı Monitörü”, Ofisimiz
tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
Kısım

İhale Doküman

No

Malzemenin Cinsi

Miktar

Bedelleri

1

1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları İçin

29 Adet

100-TL

2

2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları İçin

63 Adet

100-TL

3

3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları İçin

22 Adet

100-TL

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22/05/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından:
(İKTİSADİ İŞLETMELER)
Şef garson, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, garson, bulaşıkçı, temizlik görevlisi
çalıştırılması hizmet alımı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satınalma Usul ve
Esaslarının 14. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 236 90 00 – 0212 259 03 26
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Şef garson, aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, garson,
bulaşıkçı, temizlik görevlisi hizmet alımı. 35 kişi.
b) Yapılacağı yer
: İktisadi işletmelere bağlı açılmış ve açılacak
kafeteryaları kapsamaktadır.
c) Süresi
: 7 Ay
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) Dolmabahçe
Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul
b) Tarihi ve saati
: 29/05/2015 Cuma günü saat 11.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde otel, restoran veya
kafeteryalarda hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırmış olmak, temizlik, koruma, güvenlik
hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı İdari
ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler)
adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Diğer hususlar: İstekliler döküman bedelini Vakıfbank Taksim Şb. TR 27 0001 5001
5800 7292 3173 51 nolu hesaba yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı
Kızlarağası Binası Mali İşler biriminden alacaklardır.
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DÜZELTME İLANI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
[2 Kalem Konveyör Band ve 1 Kalem Çelik Örgülü Konveyör Bandı] ihale edileceği ilan
edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda
düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve
sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
: 2015/39098
1 - İdarenin
a) Adresi
: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Daire
Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent
Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 - 372 259 47 94 - 259 47 77
Faks: 0.372 - 253 12 73--251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: satinalma@taskomuru.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer : a) TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent
Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak
b) TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde
(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/
Ankara.
2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
Gazetenin tarih ve sayısı
: Resmi Gazete 07.04.2015 tarih ve 29318
sayılı
3 - Düzeltilen [madde/maddeler]
: 07.04.2015 tarih 29319 sayılı Resmi
Gazete’nin 108. sayfasında yayımlanan ihale
ilanının 3 (b) maddesinde İhalenin
04.05.2015 tarihinde saat 15.00’de ihale
edileceği belirtilmiştir.
Söz konusu ihale dökümanının eki teknik
şartnamenin 6. maddesinde firmalar TS EN
14973 class C1 standardına uygun olarak
aynı şartnamede belirtilen tip bandı imal
edildiğine dair akredite olmuş bir kuruluştan
aldıkları belge ve/veya bilgileri teklifleri ile
birlikte
vereceklerdir.
TSE
Kurumu
tarafından verilecek TSE Kurumu tarafından
verilebilen
söz
konusu
belgelerin
düzenlenebilmesi için gerekli alt yapı
çalışmalarının devam etmesi nedeniyle
ihalemiz, 25.05.2015 Pazartesi günü Saat
15.00’e ertelenmiştir.
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ŞEKER PANCARI ALIMI İŞLERİ VE YAŞ PANCAR POSASI
TARTIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğine Bağlı
Kantarlarda Şeker Pancarı Alımı İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı
Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2015/54761

1 - İdarenin
a) Adresi

: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde
Fabrikamız Merkez Bölge Şefliğine Bağlı Kantarlarda
Şeker Pancarı Alımı İşleri ve Yaş Pancar Posası Tartımı
işi (Her vardiyada 16 işçi olmak üzere toplam 48 işçi)
b) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: 11.09.2015 ile 16.01.2016 tarihleri arası olup (Tahmini
128 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya
dönemidir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 22.05.2015

Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y. Yüztürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Sürücülü 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2015/54672

1 - İdarenin
a) Adresi

: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara

Şeker

Fabrikasında

2015/2016

Kampanya

süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer
silosundan kullanım yerine istenilen zamanlarda 24 saat 3
vardiya olmak üzere belirli aralıklarla getirilmesi, bunların
işlendikten sonra oluşan artıkların ve malzemelerin
(pancar toprağı, pancar kuyruğu vs) pres filtre toprağının
idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun
olarak taşınması işi
b) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: Tahmini 112 Gün
İşe Başlama Tarihi : 18.09.2015
İşin Bitiş Tarihi

: 07.01.2016

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 21.05.2015 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2015/54666

1 - İdarenin
a) Adresi

: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde
Her vardiyada 8 işçi olmak üzere toplam 24 işçi ile ± % 20
toleranslı

56.000

ton

kristal

şekerin

ambalajlama

ünitesinde 50 Kg.lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek
şeker ambarına verilmesi işidir.
b) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: 18.09.2015 ile 07.01.2016 tarihleri arası olup (Tahmini
110 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya
dönemidir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 20.05.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2015/54675

1 - İdarenin
a) Adresi

: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No

: 0 312 293 44 00

c) Faks No

: 0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya döneminde
her vardiyada 10 kişi olmak üzere toplam 30 işçi ile
Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile
pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taş,
çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve
yıkanmış pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi
alınıp şeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak ve bu işlemler
Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla
yaptırılacaktır.
b) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: 09.09.2015 ile 07.12.2015 tarihleri arası olup (Tahmini 89
Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya
dönemidir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 21.05.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2015/54661
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA
b) Telefon No
: 0 312 293 44 00
c) Faks No
: 0 312 244 90 78
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2015/2016 pancar kampanyası süresince her
vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi ile (± % 20
toleranslı) tahmini 114 gün Kireç Ocaklarında günlük
tahmini 200 ton, toplam tahmini 21.000 ton kireç taşının
bant ile vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini
1.700 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak
vagonete boşaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak
asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten
elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri olanlarının çekiç
veya balyozla kırılması, taş balastı ile kok tozunun kepçe
alabilecek şekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı
maniplasyon sahası temizliği işidir
b) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: 14.09.2015 ile 07.01.2016 tarihleri arası olup (tahmini 114
gün) Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya
dönemidir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 20.05.2015 Saat 10:00
4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim
günü olmalıdır.
8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Madeni Yağ mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015 / 55586
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 Kırşehir
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30 - 37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamızın 2015 döneminde ihtiyacı olan Muhtelif
cins ve evsafta toplam 9.468 Kg. madeni yağ alımı
işidir.
Sıra
No’su
1-

Adı
Gravis M220

Evsafı
Kapalı Sistem Dişli Yağı

23-

Gravis M320
Hydro Oil HD 46

Kapalı Sistem Dişli Yağı
Hidrolik Sistem Yağı

Kg.
Kg.

1.850
5.580

45-

Super Gres MP2
Kap Gres 3

Endüstiryel Gres Yağı
Endüstiryel Gres Yağı

Kg.
Kg.

480
80

6-

Algrease Extra Sentetiel SL-WR-WHIT
(Gıda San. Uyg.)

Endüstiryel Gres Yağı

Kg.

48

78-

XHP 222
Tellus 68

Endüstiryel Gres Yağı
Hidrolik Sistem Yağı

Kg.
Kg.

160
160

TOPLAM
b) Teslim Yeri
c)Teslim tarihleri

Ölçüsü
Kg.

Miktarı
1.110

9.468

: Kırşehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
: Sözleşme imzalanmasını müteakiben 30 (otuz)
takvim günü içerisinde teslim tek parti halinde
teslim edilecektir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 20/05/2015 Çarşamba Günü - Saat: 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası
Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
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b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren
makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş
ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki
belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.2. Diğer Belgeler:
4.3.2.1 - Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) Yetkili Satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belgeler.
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle
birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri
sunması yeterli kabul edilir.
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İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir:
1 - Sanayi Sicil Belgesi,
2 - Meslek Odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu
3 - İmalatçı Yeterlilik belgesi.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV
dahil 118,00 TRY (YüzonsekizTürk Lirası ) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.
7 - İhalede kısmi teklif verilmeyecektir.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13 - Diğer Hususlar
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin
veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak
kabul edilecektir.
13.2. Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
4157/1-1

—————

KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ KURULMASI İHALE EDİLECEKTİR
Kameralı Güvenlik Sistemi Kurulması işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015 / 56173
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrika sahasında düzen ve güvenliğin sağlanması
amacıyla
belirlenen
noktalarda,
istenilen
özelliklerdeki kameralar ile gözlem yapılarak,
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bunların kayıt altına alınması, Ana Nizamiye ‘de
izlenmek üzere ofis binasındaki ve malzeme
ambarındaki mevcut kamera sistemlerinin, kurulacak
olan sisteme adapte edilmesi, ayrıca görüntüleme
sisteminin
idarece
yetkilendirilecek
kişiler
tarafından (ofis, işletme, nizamiye, vs.) internet
ortamından online kullanımının sağlanarak, sistemin
çalışır vaziyette teslim edilmesi işidir.
: Kırşehir Şeker Fabrikası
: 25 (YirmiBeş) takvim günüdür.

: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati
: 20.05.2015 Çarşamba Günü - Saat 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası
Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren
makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
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4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş
ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki
belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul
İşlemleri tamamlanan her türlü Kameralı Güvenlik Sistemi Kurulması işleri, benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın
almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, teklif edilen götürü bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Diğer Hususlar:
13.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin
veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak
kabul edilecektir.
13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
4156/1-1
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BALAST SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/53922
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 4.Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: Ilıca istasyonu teslimi 40.000m³ balast satın alınacaktır.
3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon
Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 21/05/2015 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu
oda)
5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL.
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12
nolu oda) temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
3995/1-1

—— • ——

200 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Rize
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.700.000 Adet 200 gr Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü
ile satınalınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
/ RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.05.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede 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.
3994/1-1
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AF - WB5 - GÜÇL – ONAR - 02 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ
İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK
SEÇİMİ SONUÇ İLANI
İstanbul Valiliği İst. Proje Koordinasyon Biriminden:
Proje Adı
: İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi(İSMEP) /TÜRKİYE
İhale Paketi Numarası
: AF-WB5-GÜÇL-ONAR-02
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Kamu İdari Binaları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı
Sözleşme Paketi
Projenin Kapsamı
: İstanbul İlinde 5 adet idari binanın güçlendirme ve
onarım inşaat işlerinin yapımı
Proje Durumu
: İhale iptal edilmiştir.
4074/1-1

—— • ——

SAFKAN ARAP TAYI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemiz yetiştirmesi 48 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker
satılacaktır.
2 - İhale 26.05.2015 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım - Satım ve
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL dir.
4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62
Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi,
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri
vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri
belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi
değildir. İhale, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan Olunur.
4083/1-1

—— • ——

LEDLİ BAHÇE ARMATÜRÜ ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamızın bahçe aydınlatmasında kullanılmak üzere 17 Adet ledli aydınlatma
armatürü, teklif alma yoluyla alınacaktır.
2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde
görülebilir.
3 - Teklifler en geç 14.05.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
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
4124/1-1
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BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI
Milli Savunma Bakanlığından:
1 - "MERSİN DENİZ TERMİNALİ İLE MERSİN TANK ÇİFTLİĞİ ARASINDAKİ 10"
LİK AKARYAKIT BORU HATTININ RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ"
2 - "İZMİR VE ERDEK DENİZ ÜS KOMUTANLIKLARI DAR KAPSAMLI İŞLERİN
B TİPİ MASRAF TAHMİNLERİNİN HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ"
YUKARIDA ADI GEÇEN İŞLER İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ
MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI
KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI
HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA;
İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN
DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ,
1- NOLU İŞ TASNİF DIŞI OLDUĞUNDAN; BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE,
2- NOLU İŞ NATO HİZMETE ÖZEL KLERANSINA SAHİP OLDUĞUNDAN; BİR
DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK
BELGESİ İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK,
AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA
İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 08 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ GÜNÜ
SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ
OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN
GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
ADRES:
MSB İNŞ. EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI
İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA
4122/1-1

—— • ——

KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI
SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ) SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu (Chiller Sistemi),
idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA”
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 02.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş
olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 02.06.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.
4135/1-1
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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)
Kredi No: LD 1833 (2014)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-01)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya
Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB)
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-01
İstanbul İlinde 8 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

AF-CEB-WB3-GUCLONAR-01

S. No

İlçesi

1

Beykoz

2

Beykoz

3

Kadıköy

4

Ümraniye

5

Üsküdar

6

Üsküdar

7

Üsküdar

8

Üsküdar

Bina Adı
Akbaba İsmail Özseçkin İlköğretim Okulu –
Eski Bina
Oramiral Vural Bayazıt İlköğretim Okulu Ana Bina
60. Yıl Anadolu İlköğretim Okulu – Eski
Bina (B Blok)
Sıdıka Doğruöz İş Eğitim Merkezi – A Blok
Üsküdar Kandilli İlköğretim Okulu – İdare A Blok
Üsküdar Kandilli İlköğretim Okulu – İdare B Blok
Üsküdar Kandilli İlköğretim Okulu – İdare C Blok
Üsküdar Lisesi Pansiyon Binası – A Blok

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
7.500.000,00 TL olması gerekmektedir. 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
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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 (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 10.000 m2 betonarme yeni
bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden
fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 5.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü
betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde
ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak)
işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması
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 2.400.000.– TL
olması gerekmektedir. 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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCLONAR-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
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5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
70.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 10 Haziran 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
4082/1-1

—————
İHALEYE DAVET (İD)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Kredi No: LD 1833 (2014)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-02)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya
Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB)
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-02
İstanbul İlinde 7 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

AF-CEB-WB3GUCL-ONAR-02

S. No

İlçesi

Bina Adı
GSD Eğitim Vakfı Bahçelievler İlköğretim
Okulu – A Blok

1

Bahçelievler

2

Beşiktaş

Bernar Nahum İlköğretim Okulu

3

Fatih

Atikali İlköğretim Okulu – Eski Bina

4

Fatih

29 Mayıs İlköğretim Okulu – A Blok

5

Fatih

Cevrikalfa İlköğretim Okulu

6

Şişli

Şişli Sağlik Meslek Lisesi

7

Zeytinburnu

Adile Mermerci Anadolu Lisesi – Derslik ve
İdari Bina

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

8 Mayıs 2015 – Sayı : 29349

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
10.000.000,00 TL olması gerekmektedir. 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 (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni
bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden
fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü
betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde
ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak)
işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması
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 4.500.000.– TL
olması gerekmektedir. 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,
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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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCLONAR-02) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
135.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12 Haziran 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
4081/1-1

—————

İHALEYE DAVET (İD)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Kredi No: LD 1833 (2014)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-03)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya
Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB)
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-03
İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
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S. No
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Bina Adı
Örfi Çetinkaya Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi – A-B-C Bloklar

1

Arnavutköy

2

Arnavutköy

Durusu Hüseyin Ökten Lisesi – A-B Bloklar

3

Başakşehir

Şehit Öğretmen Aynur Sarı Anaokulu

4

Çatalca

Yalıköy İlköğretim Okulu – Yeni Bina

5

Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
10.000.000,00 TL olması gerekmektedir. 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 (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 30.000 m2 betonarme yeni
bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden
fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü
betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde
ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak)
işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması
gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye
alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
I. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 3.750.000.– TL
olması gerekmektedir. 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.
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II. 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.
III. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit
personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.
IV. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu
davalarla ilgili bilgiler,
V. 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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCLONAR-03) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
115.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 15 Haziran 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
4080/1-1

—————

İHALEYE DAVET (İD)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Kredi No: LD 1833 (2014)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-04)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya
Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
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2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB)
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-04
İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

AF-CEB-WB3GUCL-ONAR-04

S. No

İlçesi

Bina Adı

1

Çekmeköy

Hüseyin Avni Sipahi Ortaokulu

2

Çekmeköy

Saadet Yılmaz İlköğetim Okulu – A Blok

3

Pendik

700. Yıl Ortaokulu

4

Sancaktepe Yenidoğan 19 Mayıs İÖO

5

Sultanbeyli Cumhuriyet İlkokulu – A Blok

6

Sultanbeyli Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
12.500.000,00 TL olması gerekmektedir. 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 (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 30.000 m2 betonarme yeni
bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden
fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü
betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde
ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak)
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işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması
gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye
alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 5.500.000.– TL
olması gerekmektedir. 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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCLONAR-04) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
165.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 16 Haziran 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
4079/1-1
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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)
Kredi No: LD 1833 (2014)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-05)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya
Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB)
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-05
İstanbul İlinde 4 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

AF-CEB-WB3GUCL-ONAR-05

S. No

İlçesi

Bina Adı

1

Küçükçekmece

700.Yıl Osman Gazi Ortaokulu – Derslik ve
çok amaçlı salon

2

Küçükçekmece

Atatürk Ortaokulu

3

Küçükçekmece

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi

4

Küçükçekmece

Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
20.000.000,00 TL olması gerekmektedir. 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.
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II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 40.000 m2 betonarme yeni
bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden
fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü
betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde
ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak)
işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması
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 7.500.000.– TL
olması gerekmektedir. 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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCLONAR-05) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
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5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
230.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 18 Haziran 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
4078/1-1

—————

İHALEYE DAVET (İD)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Kredi No: LD 1833 (2014)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya
Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB)
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06
İstanbul İlinde 6 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

AF-CEB-WB3GUCL-ONAR-06

S. No

İlçesi

Bina Adı

1

Ataşehir

T. Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi – A Blok

2

Ataşehir

T. Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi – B Blok

3

Ataşehir

T. Emlak Bankası Ataşehir Anadolu Lisesi – C Blok

4

Çekmeköy

Çekmeköy İlköğretim Okulu – A Blok

5

Ümraniye

Emine Koçullu İlköğretim Okulu

6

Ümraniye

TEV Zahide Zehra Garring İlköğretim Okulu – A
Blok
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3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
20.000.000,00 TL olması gerekmektedir. 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 (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 30.000 m2 betonarme yeni
bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden
fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü
betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde
ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak)
işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması
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 6.500.000.– TL
olması gerekmektedir. 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,
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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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCLONAR-06) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
200.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 19 Haziran 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
4077/1-1

—————

İHALEYE DAVET (İD)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Kredi No: LD 1833 (2014)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya
Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB)
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-07
İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
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Bina Adı

1

Pendik

Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu

2

Pendik

Osmangazi İlkokulu

3

Pendik

Velibaba İlkokulu ve Ortaokulu

4

Tuzla

Ord. Prof. Cahit Arf İlkokulu

5

Tuzla

Zübeyde Hanım İlkokulu

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
20.000.000,00 TL olması gerekmektedir. 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 (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 40.000 m2 betonarme yeni
bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden
fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü
betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde
ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak)
işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması
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 7.700.000.– TL
olması gerekmektedir. 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.
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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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCLONAR-07) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
230.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 22 Haziran 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
4076/1-1

—————

İHALEYE DAVET (İD)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
Kredi No: LD 1833 (2014)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI
SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-08)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya
Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
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2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB)
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-08
İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

AF-CEB-WB3GUCL-ONAR-08

S. No

İlçesi

Bina Adı

1

Maltepe

Cumhuriyet Ortaokulu

2

Maltepe

Güzin Dinçkök Ortaokulu

3

Maltepe

Kadir Has İlköğretim Okulu

4

Maltepe

Mehmet Salih Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

5

Maltepe

Nezahat Aslan Ekşioğlu İlköğretim Okulu

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
15.000.000,00 TL olması gerekmektedir. 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 (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 30.000 m2 betonarme yeni
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bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden
fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü
betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde
ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak)
işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması
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.– TL
olması gerekmektedir. 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, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB3-GUCLONAR-08) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
185.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 23 Haziran 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.
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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
4075/1-1

—————

İHALEYE DAVET (İD)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”
(AF-CEB-WB04-YAPIM-06)
1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) İstanbul’daki Hastane,
Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi
almıştır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitimyapılarının
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve
usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International
CompetitiveBidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet
etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi –(AF-CEB-WB04-YAPIM-06)
İstanbul İlinde 4 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleştirilecektir.
AF-CEB-WB04-YAPIM-06
S. No İli

İlçesi

Yapının Adı-Adresi

1

İstanbul

Bahçelievler

Adnan Menderes Anadolu Lisesi
F. Selimpaşa Cad. Çöreotu Sok. No:14 Yayla
Bahçelievler/İSTANBUL

2

İstanbul

Pendik

Dolayoba Korkut Evirgen İlkokulu
(Yeni Arsa) Pafta: 31 Ada:- Parsel:1412 İstanbul Cad.
Dolayoba (Velibaba) Mah. Pendik/İSTANBUL

3

İstanbul

Eyüp

Ragıp Kutmangil İlkokulu
İstanbul Cad. No:54 Kemerburgaz Eyüp / İSTANBUL

4

İstanbul

Eyüp

Alibeyköy EML
Karadolap Mah. Vardar Bulvarı No:42 Alibeyköy Eyüp /
İSTANBUL
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3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda
belirtilmektedir.
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014),
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 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az
100.000.000,00 TL olması gerekmektedir. 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 (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin
yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere
ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer
mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 60.000 m2 yeni
bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif
verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri
geçerli sayılmayacaktır.
III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 24.500.000,00 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,
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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 63numaralı
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB04-YAPIM06) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için
1.800.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 25 Haziran
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
4073/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)
REPUBLIC OF TURKEY
Governorship of Istanbul
Istanbul Project Coordination Unit
İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)
“CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL
BUILDINGS”
(AF-CEB-WB04-WORKS-06)
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.
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Construction Contract Id. No – (AF-CEB-WB04-WORKS-06)
Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 4 Educational Buildings shall
be realized in Istanbul.

No

City

District

1

İstanbul

Bahçelievler

2

İstanbul

Pendik

3

İstanbul

Eyüp

4

İstanbul

Eyüp

AF-CEB-WB04-WORKS-06
Name- Address of the Building
Adnan Menderes Anatolian High School
F. Selimpaşa Cad. Çöreotu Sok. No:14 Yayla
Bahçelievler/İSTANBUL
Dolayoba Korkut Evirgen Primary School
(Yeni Arsa) Pafta: 31 Ada:- Parsel:1412 İstanbul Cad.
Dolayoba (Velibaba) Mah. Pendik/İSTANBUL
Ragıp Kutmangil Primary School
İstanbul Cad. No:54 Kemerburgaz Eyüp / İSTANBUL
Alibeyköy Vocational School
Karadolap Mah. Vardar Bulvarı No:42 Alibeyköy Eyüp /
İSTANBUL

3 - Minimum qualification criteria valid for contract package are given below:
I. Minimum average annual turnover in construction work of 100.000.000,00 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 (2012, 2013 and 2014), for which the annual turnovers for corresponding years should be
brought to 2015 basis by using Ministry of Environment and Urban Planning certificate
coefficients. 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 (2010-2014) of having
satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows; Construction of a new
building with a total closed construction area of 60.000 m2 (calculated as sum of closed
construction area) under one contract. Successful completion of the works should be evidenced by
the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public
authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If
the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must
be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant
Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken
up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.
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III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 24.500.000,00 TL available
cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a
construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the
Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the
bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by
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-06. The purchasing application shall be made by a
letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded
for any reason.
5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied
by a Bank security of 1.800.000,00 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 June 25, 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
4073/2/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim
üyesi alınacaktır.
İstekliler, başvurularını Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na yapacaklardır.

Fakülte
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

Bölüm/Anabilim
Dalı

Unvanı

Bilgisayar
Mühendisliği

Profesör

İşletme (İngilizce)

Profesör,
Doçent,
Yardımcı
Doçent

İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi

İktisat (İngilizce)

Profesör,
Doçent,
Yardımcı
Doçent

İslami İlimler
Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Doçent

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi
Bölümü Türkçe
Öğretmenliği Ana
Bilim Dalı

Profesör,
Doçent,
Yardımcı
Doçent

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü
İngilizce
Öğretmenliği Ana
Bilim Dalı

Profesör,
Doçent,
Yardımcı
Doçent

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri
Bölümü

Profesör,
Doçent,
Yardımcı
Doçent

İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi

Açıklamalar
Doktorasını yurt
dışında yapmış,
İngilizce ders
verme niteliğine
haiz olmak
İşletme veya
İstatistik alanında
doktora yapmış,
İngilizce ders
verme niteliğine
haiz olmak
İktisat alanında
doktora yapmış,
İngilizce ders
verme niteliğine
haiz olmak
Doktorasını
Tefsir alanında
yapmış olmak
Türk Dili ve
Edebiyatı, Türkçe
Öğretmenliği vb.
alanlarda doktora
yapmış olmak
İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngiliz
Dili Eğitimi vb.
alanlarda doktora
yapmış olmak
Eğitim Bilimleri
alanında doktora
yapmış olmak

Son Başvuru
Tarihi

29.05.2015

30.06.2015

30.06.2015

29.05.2015

30.06.2015

30.06.2015

30.06.2015
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58.maddesi gereğince, Van Ticaret ve Sanayi
Odasına 23.10.2003 tarihinden itibaren 7237/ Van Ticaret Sicil ve 008802 Oda Sicil Numarası ile
kayıtlı bulunan ÖZGÖK Müh. İnş. Taah. Pet Tem. Gıda ve Giy. İlet. Mad. Nak. İth. İhr. Paz. San.
Tic. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazlası hisseye sahip ortağı 171 718 62542 TC. Kimlik
No.lu Necdet ÖZANT, l (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete'nin
04.06.2014 gün ve 29020 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti.
Ancak, ÖZGÖK Müh. İnş. Taah. Pet Tem. Gıda ve Giy. İlet. Mad. Nak. İth. İhr. Paz. San.
Tic. Ltd. Şti. ve Necdet ÖZANT hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun
15.10.2014 tarihli ve YD İtiraz No:2014/6482 sayılı ve 01.10.2014 tarihli ve YD İtiraz
No:2014/6373 sayılı kararları gereğince, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca dava sonuna
kadar ve teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden yasaklama kararı
kaldırılarak karar Resmi Gazete’nin 18.12.2014 tarihli ve 29209 sayılı nüshasında yayınlanmıştı.
Bu defa, ÖZGÖK Müh. İnş. Taah. Pet Tem. Gıda ve Giy. İlet. Mad. Nak. İth. İhr. Paz.
San. Tic. Ltd. Şti. için Ankara 3. İdare Mahkemesinin 31.12.2014 tarihli ve E:2014/1152,
K:2015/1989 sayılı, Necdet ÖZANT için Ankara 12. İdare Mahkemesinin 05.03.2015 tarihli ve
E:2014/1152, K:2015/164 sayılı kararları gereğince davaların reddine karar verilmiş olduğundan
kararlar gereğince, firma ile Necdet ÖZANT'ın yasaklamanın yayınlandığı 04.06.2014 tarihi ile
yasaklamanın kaldırıldığı 18.12.2014 tarihi arasında 197 gün yasaklı kalmış olduklarından Resmi
Gazete'de bu ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren kalan 168 gün daha ihalelerden yasaklı kalması
gerekmektedir.
Duyurulur.
4155/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5581 - 1
Karar Tarihi: 28/04/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2015 tarihli toplantısında, BOTAŞ - Boru
Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin PİL/480/110/11077 sayılı iletim lisansı kapsamında Petrol
İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Pk.73 01921 Ceyhan/ADANA adresinde faaliyette bulunan iletim
tesisine ilişkin iletim tarifesinin,
- Ham Petrol İletim Hizmeti Fiyatının; 2.000.000 M.Ton/Yıl taşımaya kadar 1,3989
TL/Varil, 2.000.000-3.000.000 M.Ton/Yıl arası taşıma için 1,35 TL/Varil ve 3.000.000
M.Ton/Yıl’ı geçen taşımalarda 1,2274 TL/Varil, olacak şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.
4137/1-1

—————

KURUL KARARI
Karar No: 5581 - 2
Karar Tarihi: 28/04/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2015 tarihli toplantısında, BOTAŞ - Boru
Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin PİL/480/111/11078 sayılı iletim lisansı kapsamında Dörtyol
İşletme Müdürlüğü Pk.5 Dörtyol/HATAY adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ilişkin
iletim tarifesinin,
1) Ham Petrol İletim Hizmeti Fiyatlarının; Batman-Dörtyol güzergahı için 5,05 TL/Varil,
Diyarbakır-Dörtyol güzergahı için 4,23 TL/Varil ve Sarıl-Dörtyol güzergahı için 2,16 TL/Varil,
2) Ham Petrol Hazırlama ve Pompalama Hizmeti Fiyatlarının ise; Taşıtıcı Payı 0,453
TL/Varil, Rafinerici Payı 0,290 TL/Varil, olacak şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.
4138/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2015/9993

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

T.C. Atatürk Üniversitesi Sağlık
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü

İl/İlçe

Yakutiye-ERZURUM

Adresi

Üniversite Kampüsü

Tel-Faks

0442 344 76 90 - 0442 236 12 97

Posta Kodu

25240

E-Mail

hastane@atauni.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Adresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Cdf Özel Sağlık Hiz. ve Medikal San.
Tic. A.Ş.

Mehmet Bülent Nuri BEKTUR

Doğuş Cd. 3/19 Sk. No: 6 Kat: 1 ve
Zemin Begos Buca-İZMİR

Doğuş Cd. 3/19 Sk. No: 6 Kat: 1
ve Zemin Begos Buca-İZMİR

Tel: 0232 438 14 14

Tel: 0232 438 14 14

Fak: 0232 440 48 48

Fak: 0232 440 48 48

T.C. Kimlik No.

39988616460

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

2030077538

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

90202

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4144/1-1
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/174363

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Gençlik ve Spor Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Pamukkale/DENİZLİ

Adresi

Pelitlibağ Mah. 3406 Sokak No: 4

Tel-Faks

0258 212 85 09-0258 212 26 27

Posta Kodu

20020

E-Mail

denizli@kyk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlke Temizlik Hizmet. İnş. Taah.
Madencilik Tar. ve Hay. Tic. ve San. Bahar CANKATAR
Ltd. Şti.

Adresi

Cumhuriyet Caddesi 4. Sokak Kat: 2
No: 17 İpekyolu/VAN

T.C. Kimlik No.

33928692170

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

473 010 6876

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Van Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

5999/VAN

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4154/1/1-1
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/174363

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Pamukkale/DENİZLİ

Adresi

Pelitlibağ Mah. 3406 Sokak No: 4

Tel-Faks

0258 212 85 09-0258 212 26 27

Posta Kodu

20020

E-Mail

denizli@kyk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Umut Cankatar Sağ. Hiz. İnş. Turz. Tar.

Adı/Unvanı

ve Hay. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İş. Mer. Kat: 2 No: 8 İpekyolu/VAN

T.C. Kimlik No.

51892447336

Vergi Kimlik/

892 029 46 43

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi

Özalp CANKATAR

Beşyol Mevkii Deft. Karşısı M. Eryiğit

Adresi

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

Van Ticaret ve Sanayi Odası
9719/VAN

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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

2014/174363

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Gençlik ve Spor Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Pamukkale/DENİZLİ

Adresi

Pelitlibağ Mah. 3406 Sokak No: 4

Tel-Faks

0258 212 85 09-0258 212 26 27

Posta Kodu

20020

E-Mail

denizli@kyk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Nasıroğlu Enerji Taşıma Dış Tic. İnş.
Gayrimen. İtha. İhrac. San. ve Tic. Ltd.
Şti

Adresi

Vali Mithat Bey Mahallesi 1404
Koçubey Cad. Oluşum Apt. No: 19 B
Kat No: 33 İpekyolu/VAN

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

473 010 68 76

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Van Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

7714

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/7484 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının
Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
–– Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği

Sayfa

1

30
31
32
33
34
35
36

37
38

TEBLİĞLER
— Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 163)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-32 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/5/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-33 Sayılı Kararı

45
45
46

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/5/2015 Tarihli ve 6292 Sayılı
Kararı

46

YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 5/5/2015 Tarihli ve 798 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

47
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54
106
117
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