T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
7 Mart 2016
PAZARTESİ

Sayı : 29646

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak belgelendirilen kişilerden, vize tarihinden önce Bakanlığa başvuru yapmayanların yetki belgeleri vize işlemleri
tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize işlemleri için Bakanlığa başvuruda bulunan kişilerin,
vize tarihinden itibaren 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlaması gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(16) Onaylanmış programın yüz yüze eğitimleri devam ederken eğitim saatleri içerisinde eğitim kurumunun kapalı olması durumunda; denetimin yapıldığı gün eğitim verilmediği,
eğitim programına kayıtlı olan katılımcıların tam gün devamsızlık yaptığı kabul edilir ve ayrıca
ilgili eğitim kurumuna ihtar puanı uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en
az 70 puan” ibaresi “işyeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;
1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 1/7/2017 tarihine kadar,
2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/6/2016 tarihine kadar,
görevlendirilebilirler.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 40. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Vize işlemi yaptırmayan kişilerin belgelerinin durumu
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Vize süresi dolan veya süresi 60 günden az kalan işyeri hekimliği belgesine sahip olanlar bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 60 gün içerisinde vize işlemlerini tamamlatmak zorundadır. Aksi takdirde vize süresi dolan belgelerin geçerliliği vize
işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-11 İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık
Personeli, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu” başlıklı tablonun 1 ve 2 numaralı
satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-12 İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu” başlıklı tablonun 3 ve 13 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesi 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/7/2013

28713

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

18/12/2014

29209

2-

19/11/2015

29537
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar;
sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir.
ĠĢ bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye
tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği
karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüĢ
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi
müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kiĢiler yönünden en
yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle
Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir.
Esas/Karar No
Karar Tarihi

: 2013/128 Es. 2015/511 K.
: 08.10.2015

Suç
: Firar
Uygulanan K. Md. : As. C.K.’nun 66/1-a ve 5237 sayılı TCK.'nun 62/1, 63'üncü maddeleri.
Sanık Kimliği

: Ġs. Er Serkan ÇETĠN; Ömer ve Zöhre Oğ. 1986 D.lu, AĞRI/TaĢlıçay
Merkez Mah. Nüfs. Kyt. (TC. Kimlik No: 11269584040)

Karar

: 6000,00 TL. (ALTI BĠN TÜRK LĠRASI) Adli para cezası.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
GAZİANTEP
ĠLANEN TEBLĠĞ
Evrak-Karar No: 2010/2230 Evrak, 2010/1185 Müt Karar, K. Tarihi: 07.10.2010 Sanık
Özcan ÖZYÖRÜK, ġevki ve AyĢe Oğ. 28.06.1970 D.lu MANĠSA/ġEHZADELER Ġlçesi
YeĢilköy Mah. nüfusuna kayıtlı olup T.C. KĠMLĠK NO: 18077544938 Halen: Mimarsinan Mah.
2507 sok. DıĢ Kapı No: 23 iç Kapı No: 10 ġEHZADELER/MANĠSA adresinde ikamet eder.
Ġnfazın devamına dair karar verildiği ve bu karar Askeri Yargıtay 2'nci Dairesinin 09.09.2015
tarihli ve 2015/366-386 E.K. sayılı ilamı ile sanığın temyizine, Adli MüĢavirin itirazına aftan ve
resen, kesinleĢmemiĢ hükme dayalı olarak kurulan ve bu nedenle hukuka aykırı bulunan 5'inci
Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen 07.10.2010 tarihli, 2010/2230-1183 Müt.
Evrak ve karar sayılı duruĢmasız iĢlere ait kararın YOK HÜKMÜNDE SAYILMASINA;
Sanığın temyizine, aftan ve resen, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinin
verilen 08.12.1993 tarihli, 1993/1034-917 Esas ve Karar sayılı mahkumiyet hükmünün, dava
zamanaĢımı süresinin dolmuĢ olması nedeniyle, 353 sayılı Kanun'un 221/1'inci maddesi gereğince
BOZULMASINA,
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CMK'nın 223/8'inci maddesine göre, davanın düĢmesi sonucunu doğuran ve bu bozma
nedeninin yeniden yargılamayı gerektirmemesi karĢısında, 353 sayılı Kanun'un 220/2-C maddesine
göre sanık hakkında 27.12.1991-08.04.1993 tarihleri arasında iĢlediği firar suçundan açılmıĢ olan
kamu davasının DÜġMESĠNE,
Sanığın mağduriyetine yol açılmaması bakımından 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı
Askeri Mahkemesinin 08.12.1993 tarihli, 1993/1034-917 Esas ve Karar sayılı mahkumiyet
hükmünün infazının ERTELENMESĠNE, infazına baĢlanmıĢ ise ĠNFAZIN DURDURULMASINA
karar verilmiĢtir.
Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen
bulunamadığından tebligat yapılamamıĢtır. 7201 sayılı Tebligat K. 28 ve müteakip maddeleri
gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra hükümlüye
tebliğ edilmiĢ 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 baĢvurmanın
Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla da itiraz olunabileceği, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ
olunur.
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Hasdal/İSTANBUL
Esas No : 2002/443
Karar No : 2010/42
Firar suçundan hükümlü Ahmet ve Halime oğlu 01.10.1978 Genç D.lu, Bingöl, Genç.
Büyükçağ Ky. Nfs. Kyt.lı Fahri YAVUZ hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin
25.03.2010 gün ve 2002/443 Esas ve 2010/42 sayılı kararıyla;
Hükümlü Fahri YAVUZ hakkında Askeri Mahkememizce 19.04.2002 tarihinde
kesinleĢen 30.01.2002 tarih ve 2002/443 esas 2002/16 karar sayılı hükmü ile kesinleĢmiĢ iki ayrı
firar suçunun ĠNFAZININ DURDURULMASINA,
1 - 27.01.1998 - 07.07.1999 Tarihleri arasında firar suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden
eylemine uyan As. C.K.’nun 66/1-a md.si uyarınca BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruĢmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden
TCK.’nun 62 md.si uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPĠS CEZASI
ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 26.10.2001 - 07.11.2001 tarihleri arasında yolda ve nezarette 07.11.2001 30.01.2002 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği süresinin 5237 sayılı TCK.’nun 63 (1) inci
maddesi uyarınca hükmolunan hapis cezasından ĠNDĠRĠLMESĠNE,
Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının yasal imkansızlık nedeni ile ADLĠ PARA
CEZASINA ÇEVRĠLMESĠNE VE ERTELENMESĠNE YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı C.M.K.’nun 231 inci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç iĢlememiĢ
olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç iĢlemekten
çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA,
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5271 sayılı C.M.K.’nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETĠM SÜRESĠ belirlenmesine,
sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük
belirlemeden GEÇĠRĠLMESĠNE,
5271 sayılı C.M.K.’nun 231/10’uncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten
yeni bir suç iĢlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine iliĢkin yükümlülere uygun davranıldığı
takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düĢmesine karar
verileceğinin sanığa BĠLDĠRĠLMESĠNE,
5271 sayılı C.M.K.’nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde
kasıtlı bir suç iĢlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa
BĠLDĠRĠLMESĠNE
2 - 13.07.1999 - 26.10.2001tarihleri arasında firar firar suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden
eylemine uyan As. C.K.’nun 66/1-a Md.si uyarınca BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruĢmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden
TCK.’nun 62. Md.si uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY HAPĠS CEZASI
ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının yasal imkansızlık nedeni ile ADLĠ PARA
CEZASINA ÇEVRĠLMESĠNE VE ERTELENMESĠNE YER OLMADIĞINA,
5271 sayılı C.M.K.’nun 231 inci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç iĢlememiĢ
olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç iĢlemekten
çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA,
5271 sayılı C.M.K.’nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETĠM SÜRESĠ
belirlenmesine, sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir
yükümlülük belirlemeden GEÇĠRĠLMESĠNE,
5271 sayılı C.M.K.’nun 231/10 uncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni
bir suç iĢlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine iliĢkin yükümlülere uygun davranıldığı
takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düĢmesine karar
verileceğinin sanığa BĠLDĠRĠLMESĠNE,
5271 sayılı C.M.K.’nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde
kasıtlı bir suç iĢlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa
BĠLDĠRĠLMESĠNE,
Kararın, TCK'nın 50/6'ncı maddesi uyarınca DERHAL infazı için Askeri Savcılığa
gönderilmesine. Kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde Mahkememize veya diğer adli
makamlara verilecek bir dilekçeyle veya tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi için
yapılacak sözlü müracaatla, asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri
kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz
kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla en yakın Askeri
Mahkemede itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen
adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29
maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No
: 2015/25490
Suç
: Hakaret, Tehdit
Mahkemesi
: Bakırköy (Kapatılan) 5. Sulh Ceza Mahkemesi
Sanık
: Muhammet DEMĠR (Ali ve Fatma oğlu)
TC: 60193200472
24/03/1987 TÜRKOĞLU doğumlu, K.MARAġ, TÜRKOĞLU,
Minehüyük Mah/köy nüfusunda kayıtlı Konak Mah. No.2
ġahinbey/GAZĠANTEP adresinde oturur.
Hakaret ve Tehdit suçlarından yukarıda açık kimliği yazılı sanık Muhammet DEMĠR
hakkında Bakırköy (Kapatılan) 5. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 31.01.2013 gün ve
2010/2592 Esas, 2013/69 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine
CMUK'nın 316.maddesine 4778 sayılı Kanunun 2.maddesi ile eklenen son fıkra hükmü gereğince
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan
araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine karar
verilmiĢ olup, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 13.10.2015 tarih ve
2014/273610 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
1957/1-1

—————

Esas No
Suç
Mahkemesi
Sanık

:
:
:
:

2015/23650
Hakaret, Tehdit
ġanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Ġbrahim ġEBEL (Sabri ve ġemse oğlu)
TC: 40343076096
28/05/1986 ġANLIURFA doğumlu, ġANLIURFA, HALĠLĠYE,
Kalınbayat mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenice Mah. 5012 Sk. No: 12 Ġç
Kapı No: 1 Eyyübiye/ġANLIURFA adresinde oturur
Tehdit, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık
Ġbrahim ġEBEL hakkında ġanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.05.2014 gün ve
2013/78 Esas, 2014/657 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine CMUK'nın
316.maddesine 4778 sayılı Kanunun 2.maddesi ile eklenen son fıkra hükmü gereğince Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara
rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiĢ olup.
Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün
sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA-BOZMA isteyen 09/09/2015 tarih ve
2014/241492 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur.
1958/1-1

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BASKILI ROLL EKMEK POġETLERĠ ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.000 Kg Baskılı Normal Roll Ekmek
PoĢeti, 2.000 Kg Baskılı Kepekli Roll Ekmek PoĢeti ve 3.000 Kg Baskılı Köy Roll Ekmek PoĢeti
alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 24.03.2016 PerĢembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden
temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 24.03.2016 PerĢembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız
Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66
Faks : 397 33 71 - 74
2124/1-1
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FABRĠKAMIZ HASANKALE DENEME ġEFLĠĞĠNE TARIMSAL FAALĠYET HĠZMET
ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Erzurum Şeker Fabrikasından:
Ġhale kayıt numarası

: 2016/57793

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZĠZĠYE/
ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

: 0 442 631 38 46/0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız Hasankale Deneme ġefliğine Tarımsal

b) Yapılacağı yer

: Erzurum ġeker Fabrikası Hasankale Deneme ġefliği

c) ĠĢin süresi

: 7 Ay, 14 Gün’dür.

Faaliyet Hizmet Alımı iĢi

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Erzurum ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 17.03.2016 PerĢembe Günü Saat: 10:30

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
5 - Ġhale dokümanı Erzurum ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı
aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler, 17.03.2016 tarih Saat 10:30’a kadar Erzurum ġeker Fabrikası HaberleĢme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Ġstekliler tekliflerini, Her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede,
kısmi teklif verilemez.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
10 - Ġdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta
serbestir.
11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun
3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu Ġhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Ġhale
SözleĢmeleri kanununa tabi değildir.

1954/1-1
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ARSA SATILACAKTIR
Kırşehir Belediye Başkanlığından:
TAġINMAZIN ADRESĠ
: KırĢehir Ġli Merkez Ahi Evran Mahallesi Zübeyde
hanım Cad. No: 3
PAFTA NO
:
ADA NO
: 5943
PARSEL NO
: 1
ĠMAR PLANI KULLANIMI
: Zemin Kat Ticaret Üst Katlar Konut
TAġINMAZ ALANI
: 4.729,00 m2
ĠMAR DURUMU
: E=2,50 Y ençok=Serbest
MUHAMMEN BEDELĠ
: 7.600.000,00 TL
GEÇĠCĠ TEMĠNAT
: Arsa Muhammen Bedelinin %3 tutarı olan 228.000,00
TL
ĠHALE TARĠHĠ ve SAATĠ
: 06.04.2016 - 10.30
Mülkiyeti müstakilen KırĢehir Belediyesine ait yukarda ki tabloda tapu bilgileri, Ġmar
durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve geçici teminatı verilen taĢınmaz Belediyemizce
yaptırılan Mimari Projesiyle beraber (Yüklenici Belediyemizce yaptırılan mimari projeye uyup
uymamakta serbesttir. Yeni bir mimari proje hazırlatıp Belediyemize onaylatabilir.) 2886 sayılı
Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereğince ―Kapalı Teklif Usulü‖ uygulanacaktır. Ġhale
06.04.2016 ÇarĢamba günü saat 10:30’de KırĢehir Belediye BaĢkanlığı’nın AĢık PaĢa Mahallesi
Mehmet Ali ALTIN Bulvarı No: 1’de bulunan Belediye Hizmet Binası’nın 2. katındaki Encümen
Toplantı Salonu’nda toplanacak olan Encümen (Ġhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
YETERLĠLĠK ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER
Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya kiĢilerden aĢağıdaki Ģartlar aranır
1 - Tüzel kiĢi olması halinde ġirket ana sözleĢmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri.
2 - Gerçek kiĢi olması halinde, gerçek kiĢiliğinin Noter tasdikli imza sirküsü kanunu
ikametgâh adresi, Nüfus kayıt örneği veya Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3 - Ortak giriĢim olması halinde ortaklık beyannamesi.
4 - Ġsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri.
5 - 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair taahhütname
6 - ġartname ödenti makbuzu(Ġhale dosya bedeli (350,00 TL’dir.)
7 - KırĢehir Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ 228.000,00 TL (ikiyüzyirmisekizbin
türklirası) tutarında %3 geçici teminata dair tahsilât alındı makbuzu - banka dekontu veya süresiz
banka teminat mektubu (2886 sayılı kanuna uygun olacaktır.)
8 - Bütün bu belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf dıĢ zarfın içine konularak dosya
Ģeklinde 06.04.2016 ÇarĢamba günü ihale saati olan saat 10.00’a kadar KırĢehir Belediye
BaĢkanlığı KuĢdilli Mahallesi Terme Caddesi No: 8’de ki Belediye Hizmet Binasında bulunan
Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne imza karĢılığında verilmiĢ olacaktır.
9 - Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır.
10 - Ġstekliler ġartname ve eklerini KırĢehir Belediye BaĢkanlığı Mehmet Ali Yapıcı
Bulvarı No: 1’de ki Belediye Hizmet Binasında bulunan Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne 08.0017.00 saatleri arasında görebilecekleri gibi, ġartname ve eklerini 350,00 TL karĢılığında satın
alacaklardır. Ġhale Ģartnamesi ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin ispatı için her
sayfası imzalanacaktır.
11 - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli
tespitte serbesttir.
12 - 2886 sayılı D.Ġ.K.’un 17. maddesi gereğince ilan olunur.
2090/1-1
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YUVARLAK GÖZETLEME CAMI ALIMI ĠġĠ
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
Ġhale kayıt no
: 2016/66011
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MithatpaĢa Cad. No: 14 06100 YeniĢehir / Ankara
b) Telefon ve faks numarası : Tel: (0312) 458 55 00 - 458 57 73
Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01
c) Elektronik posta adresi
: hacar@turkseker.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Yuvarlak Gözetleme Camı, 5 Kalemde Toplam 240
Adet
Sıra
Miktar
No
Cinsi ve Özellikleri
(Adet)
1
DIN 8902 Ø230X19 - 5 BAR
30
2
DIN 8902 Ø200X19 - 6 BAR
50
3
DIN 8902 Ø150X15 - 8 BAR
40
4
DIN 8902 Ø130X15 - 10 BAR
20
5
DIN 8902 Ø100X10 - 8 BAR
100
GENEL TOPLAM
240
b) Teslim yeri
: Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6. Kat)
b) Son teklif verme
(ihale) tarihi ve saati
: 24 Mart 2016 PerĢembe günü, saat 14:00
4 - Ġhale; ġartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14
YeniĢehir/ Ankara adresinden görülebilir ve TL. 25,00 (YirmibeĢ Türk Lirası) karĢılığında aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler 24.03.2016 PerĢembe günü, saat 14:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No: 14
(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve arĢiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır)
7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir.
2028/1-1
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BOBĠN OTOKOPĠ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:
AĢağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari Ģartname esaslarına göre
iç piyasadan ―Açık Teklif Usulü‖ ile satın alınacaktır.
CĠNSĠ
Bobin Otokopi Kağıdı
CB (beyaz)
Bobin Otokopi Kağıdı
CFB (beyaz)
Bobin Otokopi Kağıdı
CF (beyaz)

EBADI

MĠKTARI

NEYE GÖRE
ALINACAĞI

SON TEKLĠF
VERME TARĠHĠ

480 mm.

600.000

m²

Teknik ġartname

22.03.2016

480 mm.

700.000

m²

Teknik ġartname

22.03.2016

480 mm.

600.000

m²

Teknik ġartname

22.03.2016

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Basım ĠĢletme Müdürlüğü Satınalma ġefliğinde ve
Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname
bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya ĠĢletmenin banka hesaplarından birisine
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22/03/2016 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri
Gebze/KOCAELĠ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması
yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi
tekliflerde kabul edilmeyecek olup, Bobin Kağıtlarda Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan
±%5 tolerans kabul edilecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇĠCĠ TEMĠNAT verilecektir.
Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda ―…4734 ve 4735 sayılı
kanun ibaresi yerine, ilgili kanunun ve Ģartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek
zorunda olduğu …‖ ibaresi yer alacaktır.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, ĠĢletme satın alma konusu alımı iĢini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
2087/1-1
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10 ADET ANESTEZĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Anestezi Cihazı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2016/65103
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap.ihale@gazi.edu.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet Anestezi Cihazı Alımı
b) Teslim yeri
: CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
c) Teslim tarihi
: Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye
bildirilmesinden itibaren iĢe baĢlanıp malzemelerin
tamamı 90(Doksan) takvim günü içinde CIP/Ankara
gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil/teslimi yüklenici
tarafından yapılacaktır.)
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 28.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,
1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
4.2.5. Kalite ve Standarda iliĢkin belgeler ve taĢıması gereken kriterler:
4.2.5.1. Ġsteklilerin, T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı
olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında
(TĠTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1 - Ġhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın
alınabilir.
7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 28.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2029/1-1
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TAġINMAZ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Ġhalenin konusu:
Gaziantep ili, ġehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesi, Burç Mevkii’nde bulunan Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²’lik
deponun ihale yolu ile kiralanması.
Ġhale konusu taĢınmazın niteliği:
2809 nolu parsel toplam 323,700 m²’lik alana sahip olup, parselin etrafı dikenli telle
çevrilidir. Depoya ulaĢımı sağlayan toprak yol sağlı sollu olarak dikenli telle koruma altına
alınmıĢtır. GiriĢte 25 m² ebadında bir adet bekçi kulübesi vardır. Depo, 2 adet binadan müteĢekkil
olup tek katlıdır. Ana depo yaklaĢık 180 m², diğer depo ise yaklaĢık 68 m² yüzölçüme sahiptir.
Ġhale konusu taĢınmazın yeri:
Nizip Yolu üzeri, Bilek Mahallesi, ġehitkamil/GAZĠANTEP
Ġhale konusu taĢınmazın miktarı:
Toplam 323,700 m²’lik alana sahip 2809 parsel ve üzerinde yer alan 248 m²’lik depo.
Ġhale yeri ve usulü:
Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taĢınmaz; 11/04/2016 günü, saat
14:00’da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi
BaĢkanlığı, Degol Cad. No: 4 PK: 06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA adresinde,
Kapalı Teklif Usulü (Tekliflerin muhammen bedelin altında veya birbirine eĢit ya da birbirine
yakın olması durumunda komisyonca, teklifleri uygun bulunan isteklilerin iĢtirak edebileceği açık
arttırmaya gidilebilir. Ancak, ihaleye tek istekli katılmıĢ ise, ihale pazarlık suretiyle
sonuçlandırılır) ile kiralanacaktır.
Ġhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:
Ġhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire BaĢkanlığı, Emlak ve
Ġstimlak ġubesi Müdürlüğü, Degol Cad. No:4 PK: 06330 Kat:6 Yenimahalle/ANKARA
adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilecek ve 250 TL bedel üzerinden satın
alınabilecektir.
Tekliflerin sunulacağı yer:
Ġhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 11/04/2016 günü saat 14:00’a kadar Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi BaĢkanlığı, Degol
Cad. No: 4 PK: 06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine ―alındı belgesi‖
karĢılığında verebileceklerdir.
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Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata iliĢkin bilgiler:
Ġhale konusu taĢınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 120.000 TL+KDV’dir. Geçici
teminat tutarı 24.000 TL’dir. Kesin teminat miktarı ise; ihale bedelinin % 12’si oranında
olacaktır.
Ġsteklilerde aranan nitelikler ve Ġhaleye katılma Ģartları:
(1) Ġhaleye katılabilmek için; aĢağıda sayılan belgeler, teklifin tamamlayıcı unsurları
olarak sunulacaktır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa; faks
numarası, elektronik posta adresi.
b) Kurumun, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan;
1) Gerçek kiĢiler için; ihale veya pazarlığa iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmıĢ, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢiler için; mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret
ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren;
1) Gerçek kiĢiler için; noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢiler için; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Ġhale Ģartnamesinde belirtilen geçici teminat.
e) Ġhaleye vekâleten iĢtirak edilmekte ise; asıl kiĢi tarafından verilmiĢ, vekil kiĢinin ihale
veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil kiĢinin
noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Ġhaleye veya pazarlığa iĢ ortaklığı olarak iĢtirak edilmekte ise; Ģekli ve içeriği ihale
veya pazarlık Ģartnamesinde belirlenen iĢ ortaklığı beyannamesi.
g) Ġhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge.
ğ) Yer görme belgesi.
(2) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu mevzuatına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp
yapmamakta, kiraya verme iĢlemini yapıp yapmakta ya da kısmen yapmakta veya taĢınmazın
kullanım amacına göre kiraya verip vermemekte serbesttir.
Ġlan olunur.

2026/2-1

7 Mart 2016 – Sayı : 29646

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığından:
1 - ĠDARENĠN
a) Adı
: TepebaĢı Belediyesi
b) Adresi
: HoĢnudiye Mahallesi ġahin Caddesi No: 84
ESKĠġEHĠR
c) Telefon ve faks numarası
: 0 222 211 40 00 – 0 222 320 88 88
d) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tepebasi.bel.tr.
2 - ĠHALENĠN KONUSU TAġINMAZIN, NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI
Ġlçemiz Uluönder Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Cansen Sokak, 3202. Sokak ve
MenevĢe Sokak arasında bulunan, mülkiyeti TepebaĢı Belediyesine ait, Tapunun Uluönder
Mahallesi I24-B-25-B-3-A pafta, 14412 ada, 3.452,75 m²’ lik 1 nolu parsel üzerine, ekli Avan
projede yapılacak bina inĢaatı ile çevre düzenlemesi gösterilen yerlerin bilumum yapım iĢleri ile
ilgili kat karĢılığı inĢaat iĢidir.
3 - ĠHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESĠ VE TEMĠNĠ
ġartname ve ekleri mesai saatleri içinde HoĢnudiye Mahallesi ġahin Caddesi No: 84
EskiĢehir adresinde bulunan TepebaĢı Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülüp
incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:30’a kadar 500,00-TL karĢılığında satın
alınabilecektir. Ġhale Ģartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karĢılığı
yatırılacaktır.
4 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH ve SAATTE ve HANGĠ USULLE
YAPILACAĞI,
Ġhale, HoĢnudiye Mahallesi, ġahin Cad. No: 84 TepebaĢı / ESKĠġEHĠR adresinde
TepebaĢı Belediyesi Encümen Salonunda, 22/03/2016 Salı günü saat 10.30 da, 2886 Sayılı Devlet
Ġhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
5 - TAHMĠN EDĠLEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT:
5.1 - Tahmin Edilen Toplam Maliyet Bedeli: Bu iĢin toplam tahmini bedeli; 1.304.970,73-TL
olan Emlak Vergi Değeri ve 4.060.000,00-TL olan ĠnĢaat maliyet bedelinin toplamı olan
5.364.970,73-TL (BeĢ milyon üç yüz altmıĢ dört bin dokuz yüz yetmiĢ lira yetmiĢ üç kuruĢ) dir.
5.2 - Geçici Teminat: Bu iĢin Geçici Teminatı 1.304.970,73-TL olan Emlak Vergi Değeri
ve 4.060.000,00-TL olan ĠnĢaat maliyet bedelinin toplamı olan 5.364.970,73-TL’nin %3’ü olan
160.949,12-TL (Yüz altmıĢ bin dokuz yüz kırk dokuz lira on iki kuruĢ) dir.
6 - ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (EK-001-Adres Beyanı Örneği)
c) Gerçek KiĢilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına / verildiğine dair belge,
d) 1 - Özel hukuk tüzel kiĢilerinin, yukarıda belirtilen Ģartlardan ayrı olarak, idare
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi
odasından yahut benzeri meslekî kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt
belgesi ile tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki
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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 kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel
kiĢilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen Ģartlardan ayrı olarak tüzel kiĢilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi vermeleri,
2 - Gerçek kiĢilerin ise imza beyanlarını vermeleri, (Noter onaylı)
e) Ġhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ ın sonu itibarıyla ilgili Vergi Dairesinden Vergi
borcu olmadığına iliĢkin, onaylı yazı.
f) Ġhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ın sonu itibarıyla ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumundan, herhangi bir prim, ceza, vb. borcu olmadığına iliĢkin, onaylı yazı.
g) Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
1. Ġstekli tarafından toplam inĢaat maliyetinin %10'undan az olmamak üzere bankalar
nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösteren banka referans mektubu (EK-005-Banka Referans Mektubu Örneği) sunması
zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve bilançonun
gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eĢdeğer belgeler.
Bu durumda;
a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inĢaat
maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),
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 inĢaat maliyetleri ile hakediĢ
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.
Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ
ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ
olması zorunludur.(006-Bilanço Bilgileri Tablosu Örneği) Yabancı ülkede düzenlenen bilanço
veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu
belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.
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Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
ğ) ĠĢ hacmini gösteren belgeler;
Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları
gösteren gelir tablolarının sunulan yıllara ait tutarları toplamının 1/3'ünün; ciro için toplam inĢaat
maliyetinin %15'inden, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı
kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.
Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu
belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.
ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
h) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak;
1) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan,
2) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan iĢlerde, ilk
sözleĢme bedelinin en az %80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
3) Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine
ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen,
4) Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine
ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında
denetlenen ya da yönetilen,
5) Devredilen iĢlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme
bedelinin en az % 80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl
içinde geçici kabulü yapılan, iĢlere iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.
Ġstekli tarafından en az 5.000,00 m², ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye
iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
ĠĢ ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %80'ini, diğer
ortakların her birinin ise, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %20'sini, sağlaması zorunludur.
ı) Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: Bu ihalede; 27961 sayılı ve 11.06.2011
tarihli Resmi gazetede yayımlanan "Yapım ĠĢlerinde Benzer iĢ Grupları Tebliğinde yer alan B-III.
Grup Bina ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
i) Ġhale Ģartnamesinin satın alındığına dair belge.
j) ĠĢ ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve iĢin yerine getirilmesinde müĢtereken ve
müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleĢmesi (002- ĠĢ Ortaklığı
Beyannamesi Örneği) verilmesi zorunludur.
7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġlan olunur.
2013/1-1
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ÖN YETERLĠK ĠLANI
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
Yüksek Doz (HDR) Brakiterapi Sistemi Alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3
üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere iliĢkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esas ve
usullerin 19. Maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik
değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2016/44692
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Balkan YerleĢkesi/EDĠRNE
b) Telefon ve faks numarası : 284 223 87 45 - 284 223 08 48
c) Elektronik posta adresi
: tubap@trakya.edu.tr
2 - Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Yüksek Doz (HDR) Brakiterapi Sistemi
b) Teslim yeri
: Trakya Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama
Merkezi
c) Teslim Tarihi
: SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 takvim günü
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan YerleĢkesi
EDĠRNE
b) Tarihi ve saati
: 23.03.2016 saat: 10:00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğinin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Ön yeterlik baĢvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi
veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) ġekli ve içeriği Ön Yeterlik ġartnamesinin ekinde belirtilen BaĢvuru Mektubu,
ç) Ġlanın 4.3. üncü maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.
Maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ön yeterlik Ģartnamesinin ekinde
yer alan standart forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, iĢ ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösterir belgeler
b) Aday yetkili satıcı veya yetkili yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)
c) Aday Türkiye’ de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,
4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler;
4.3.2.1. Türkiye temsilcisi istekli adına katılıyor ise Türkiye temsilcisinin T.C. Ġlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi vermelidir.
4.3.2.2. Cihazın T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TĠTUBB) Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif edilen malların teknik Ģartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla
4.3.5.1. Adaylar Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak Ģartnamedeki sıraya
göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ―Yüksek Doz (HDR) Brakiterapi Sistemi Teklifimizin
ġartnameye Uygunluk Belgesi‖ baĢlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmıĢ ve
yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile
karĢılaĢtırılacaktır. Dokümanlarda yer almayan özellikle fonksiyon ve yazılım özelliklerinin
varlığının üretici firma yetkililerince ihale dosyasında yer alacak Ģekilde tevsik edilmesi
gerekmektedir.
4.3.5.2. Teknik Ģartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal
doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik Ģartnameye cevaplar ile
birebir uyumlu olacaktır).
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması;
6.1. Ön yeterlik dokümanı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 250,00-TL (ikiyüzelli) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak adayların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 23.03.2016 saat 10:00’a kadar Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ ne elden teslim edileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz konusu ihale 4734-4735 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
1769/1-1
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BUATAGRES (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/58468
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 200 Adet Buatagres (Komple) teknik Ģartname ve
resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın
alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 22/03/2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
22/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1928/1-1

—————

MOTOR MUHTELĠF MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/59127
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 16 Kalem Motor Muhtelif Malzemeleri teknik Ģartname
ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 23/03/2016 - Saat 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
23/03/2016 günü saat 15:00'e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1929/1-1
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MUHTELĠF BAGA MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/57890
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 4 kalem muhtelif baga malzemesi teknik resimlere göre
satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 21.03.2016 - Saat 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
21.03.2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1930/1-1

—————

MUHTELĠF MOTOR MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/57878
1- Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 9 kalem motor muhtelif malzemeleri teknik Ģartname
ve resimlere göre satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 21.03.2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
21.03.2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1931/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:
Enstitümüze aĢağıda gösterilen bilim dalında profesör alınacaktır.
Profesör kadrosuna baĢvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değiĢik 26. maddesinin (a) fıkrası ile
01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve
Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve
atama için öngördüğü Ģartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taĢımaları gerekmektedir.
Ġsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile
birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aĢağıdaki adrese baĢvurmaları gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna baĢvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıĢtırılacaktır.)
Duyurulur.
Anabilim
Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Kadro
Unvanı

Yönetim
Bilimleri

Ġdare
Tarihi

1

1

Profesör

Aranan Nitelikler
Osmanlı TaĢra Yönetimi, Osmanlı
Belediyeciliği ve Layiha Kültürü
üzerine çalıĢmaları olan.

ADRES:
Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü
85. Cadde No: 8 06100 Yücetepe/ANKARA

2130/1-1

—— • ——

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:
ĠLANEN TEBLĠGATTIR
Ġnteruğur Tekstil DıĢ Tic. ve San A.ġ. (V. No: 4780336178) firması adına Müdürlüğümüzce
onaylı 23.05.2006 tarihli, 0607300IM000541 sayılı beyanname ile ilgili olarak 2006/14 sayılı
Dahilde ĠĢleme Ġzni kapsamında ithal edilen malların süresi içeresinde yurtdıĢı edilmemesi
nedeniyle 2.892.37 TL KDV, 1.748.18 TL Gecikme Faizi ve 4.087.55 TL Gecikme Zammı
Toplam 8.728.10 TL tutarındaki Ödeme Emri adı geçen firmaya ve firma yetkilileri Ahmet ġEN
(TC. No: 20456380334), ne adres yetersizliğinden tebliğ edilememiĢtir.
Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ödeme Emri tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın
yapılmıĢ sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat
Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2089/1-1

—— • ——

TSE Aydın Temsilciliğinden:
ġUBAT 2016 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL, SÖZLEġMESĠ
FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR

AYDIN ATILIM TASARIM
TURĠZM SEYAHAT ĠNġAAT
TEMĠZLĠK SANAYĠ TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AYHAN KÜSAR ENKOR
YANGIN SÖNDÜRME
TARHANLAR OTOMOTĠV SAN.
VE TĠC. A.ġ. SÖKE ġB.

BELGE
KONUSU

BELGE NO

FESĠH
TARĠHĠ

FESĠH
GEREKÇESĠ

TS 12866

09-HYB-686

17.02.2016

TALĠMATA
AYKIRILIK

TS 11827

09-HYB-735

17.02.2016

TS 12047

09-HYB-180

TALĠMATA
AYKIRILIK
FĠRMA
02.02.2016
ĠSTEĞĠ
2019/1-1
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:
* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu
kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.
* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki Ģartları
taĢımaları gerekmektedir.
* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri ―baĢvuru
formundan‖ doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet
fotoğraf ile birlikte;
1) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora
diploması, bilimsel çalıĢma-yayınlarını, özgeçmiĢ ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere
Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir.
Genel Açıklamalar
1 - Ġlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır.
2 - BaĢvuran adayların koĢullarının sonradan uygun olmadığının anlaĢılması halinde
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3 - Bir adayın sadece bir kadroya baĢvurma imkânı vardır.
4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte
ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.
5 - BaĢvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini baĢvuru evraklarına eklemeleri
gerekmektedir.
7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.
8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, Ġlgili birimler tarafından
Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.
• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70
(yetmiĢ) puan almıĢ olmak gerekmektedir.
• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat
tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Son Müracaat Tarihi: 22/03/2016 mesai bitimine kadardır.
Kadro

Kadro

No

Unvan

Bölüm/
Derece

Anabilim Dalı

Adet

Açıklamalar

1

eğeleri ile ilgili çalıĢmalarının

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
172

966

Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent

5

5

Klinik Bilimleri/
Endodonti
Klinik Bilimleri/
Endodonti

Nikel - Titanyum kök kanal
bulunması.
Fiber postların kök kanalıyla
1

bağlantıları konusunda
çalıĢmalarının bulunması.
1739/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 15.12.2015 - 181
Karar Tarihi ve No
: 15.12.2015 - 3811
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TOPLANTI YERĠ
MUĞLA
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
09.03.8
Toplantı Tarihi ve No : 15.10.2015 - 108
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 15.10.2015 - 4259
AYDIN
Aydın Ġli, Germencik Ġlçesi, Hıdırbeyli Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.01.1989 tarih ve 536 sayılı kararı ile Kanlıbahçe
ġehitlik Anıtı olarak tescil edilen, 13 pafta, 287 parsel numarasında kayıtlı taĢınmazın ifraz
iĢlemine iliĢkin, Germencik Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 11.05.2015
tarih ve 6485754043-3101062/2106 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 22.07.2015 tarih ve 3996 sayılı kararı gereği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Aydın Müzesi Uzmanlarınca ortak hazırlanan 13/10/2015 tarihli
rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve
görüĢmeler sonucunda;
Aydın Ġli, Germencik Ġlçesi, Hıdırbeyli Mahallesinde ve tapunun 13 pafta, 287 parsel
numarasında kayıtlı, Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
04.01.1989 tarih ve 536 sayılı kararı ile tescilli Kanlıbahçe ġehitliğinde Kurulumuzun 22.07.2015
tarih ve 3996 sayılı kararı gereği yapılan tarihi sit irdeleme sonucun hazırlanan kararımız eki
1/2000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, ifraz talebinin ise Koruma Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarınca 13 pafta, 287 parsel ve çevresinde devam eden sit çalıĢmalarının tamamlanarak
sonucuna iliĢkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra
değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
— İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

3

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

6
22

c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

30

Günlük Değerleri

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

