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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin

birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için gö-

revlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren Müdür tekrar

görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi

üç yıldır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/4/2009 27206



Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN FLORA UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, işleyişi, yönetim organları ve bu or-
ganların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülkemiz ve ülke dışındaki sanal herbaryumları dikkate alınarak Van Flora Sanal her-

baryumunu internet entegreli hazırlamak, akademik ve lisansüstü flora çalışmaları sonucu top-
lanan ve teşhis edilen bitki örneklerinin Merkezin herbaryumuna kayıtlanmasını sağlamak.

b) Merkez için gerekli fiziki altyapıyı yeniden düzenlemek, sonrasında Merkezin geli-
şimini sağlamak.

c) Merkez ile ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki ilgili kurumlarla işbirliği yaparak
stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda
bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, üretim yapmak, bunları teşhir etmek, internet
üzerinde sanal ortamda hizmete sunmak ve değişim koleksiyonları meydana getirmek.

ç) Materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.
d) Bitkilerin gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağla-

mak.
e) Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve ilgili konularda çalışan öğretim

üyelerinin uygulamalı çalışmalarına destek olmak.
f) İlköğretim ve ortaöğretim ile yükseköğretim öğrencilerine bitkileri tanıtmak, sevdir-

mek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:
a) Ülkemiz ve ülke dışından getirilecek bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve sergilen-

diği botanik bahçesi ile halka, yerli ve yabancı turistlere ve bilim insanlarına hizmet vermek.
b) Van havzası bölgesi bitkileri başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya ge-

niş-dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bu bitkilerin ko-
runması ve gelişmesine destek olmak ve bu bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.

c) Üniversitenin ilgili bölümlerindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim program-
larında yer alan ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Botanik bahçesi alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğ-
renci yetiştirilmesine destek olmak.

d) Van havzası bölgesi bitkileri ile ilgili görsel-işitsel her türlü belgeyi temin ederek,
bunlardan Üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.

e) Danışmanlık hizmetleri vermek ve bitki temininde çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak.
f)  Merkezin kuruluş ve gelişmesine katkı sağlayacak bitki, her türlü bitkisel ürün, basılı

yayın malzemesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
g) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun diğer çalışma-

ları yapmak.
ğ) Üniversitede konu ile ilgili lisansüstü çalışmalarda toplanan ve kullanılan bitki

örneklerinin tez savunmalarından önce Merkeze teslim edilmesi ve sanal ortama aktarılması
zorunludur.

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, aynı usulle müdür yardımcılarını de-
ğiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcıların da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezi yönetmek,
c) Merkezin idari işlerini yönetmek,
ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
d) Her yılsonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yö-

netim Kurulunun görüşüne sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyetleri ile

ilgili Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulde yenileri gö-
revlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma düzenini belirlemek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda başvuru ve projeleri inceleyerek, uygun görülenleri

ve destekleme şeklini ve çalışma programını karara bağlamak.
c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda karar

almak.
ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif ve patent hakları gibi

haklara ait esasları ilgili mevzuata göre tespit etmek.
d) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek

isteklerini karara bağlamak.
e) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin programı görüşüp

karara bağlamak.
f) Müdür tarafından gündeme getirilecek diğer konuları karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu on kişiden oluşur ve Yönetim Kurulu tarafından

görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.
(2) Danışma Kurulu üyeleri Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime

sahip ya da Merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek Üniversite öğretim elemanları ve is-
tekleri halinde kamu kuruluşları ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından seçilir.

(3) Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler
yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri se-
çilir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye nite-
liğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-
lendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar ile merkeze bağış yolu ile gelecek her türlü demirbaş Mer-
kezin kullanımına tahsis edilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

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

YARGI İLÂNI 

3. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

  VAN 

ESAS NO : 2015/190  

KARAR NO : 2016/644 

SANIK KĠMLĠĞĠ : Bekir KURUDERE, Ali Rıza ve Telli oğlu, 15.03.1986 Polatlı 

doğumlu, Ankara, Polatlı YüzükbaĢı Mahalle / Köy nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası: 12199247050. 2'nci Hudut Taburu 5'inci Hudut Bölük Komutanlığı emrinde 

görevliyken terhisli. P.Onb. (1987/2) 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık (Ter.) P. Onb. Bekir KURUDERE hakkında Van 

Jandarma AsayiĢ Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 17.06.2015 tarih, 2015/190 Esas ve 

2016/644 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; Hükümlü/sanık (Ter.) P. Onb. Bekir KURUDERE'nin 

01.07.2008 tarihinde iĢlemiĢ olduğu "Askeri EĢyayı Kasten Tahrip Etmek" suçu nedeniyle 

Mahkememizin 17.12.2012 gün ve 2012/23 - 479 E/K sayılı kesinleĢmiĢ kararı ile verilen 

neticeden 2 (ĠKĠ) AY 15 (ON BEġ) GÜN hapis cezasına iliĢkin olarak; 

Hükümlü Sanığın adli sicil kaydına göre daha evvelden kasıtlı bir suçtan mahkum 

edilmemiĢ olması ve yeniden suç iĢlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat 

oluĢması nedeniyle C.M.K.nun 231/5-6-9'uncu maddeleri uyarınca meydana gelen 48,00-TL 

tutarındaki hazine zararının denetim süresi içerisinde ödenmesi suretiyle TAMAMEN 

GĠDERĠLMESĠ ġARTIYLA sanık hakkında verilen hapis cezasını havi HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Hükümlü Sanığın 5271 sayılı CMK.nun 231/8 inci maddesi uyarınca 5 yıl süre ile 

DENETĠME TABĠ TUTULMASINA, sanığın bulundurularak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlenmeden GEÇĠRĠLMESĠNE, 

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç iĢlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine 

iliĢkin yükümlülüklerine uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 

kaldırılarak DAVANIN DÜġMESĠNE, 

Hükümlü Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemesi, belirlenen hazine 

zararının ödenmemesi veya denetimli serbestlik tedbirine iliĢkin yükümlülüklerine aykırı 

davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkeme hükmünün AÇIKLANMASINA, karar 

verilmiĢtir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Bekir KURUDERE'nin bulunamayıĢı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara iliĢkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık 

Bekir KURUDERE'ye tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30. ve 31. Maddeleri 

gereğince iĢbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Bekir 

KURUDERE'ye tebliğ edilmiĢ sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde Sanık Bekir KURUDERE tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre 

itiraz isteminin, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya 

Asliye Ceza Mahkemesine baĢvurabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3'ncü maddesi 

uyarınca Kanun yoluna baĢvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu 

hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, bu Ģekilde gerekçeli 

kararın itiraz edilebileceği Sanık Bekir KURUDERE'ye ilanen tebliğ olunur. 9126 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YIKAMA ATÖLYESĠ MODERNĠZASYON ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2016/494363 

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 : Lokomotif Fabrikası Yıkama Atölyesi Modernizasyonu, 

projeye göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 06.12.2016 - 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 

06.12.2016 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. 10243/1-1 

—— • —— 
SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM  

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/491760 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 0 346 223 76 77 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı adı: Sinyalizasyon sisteminde kullanılmak 

üzere 4 kalem malzeme satın alınması iĢi. 70 Adet Makas Kolu, 3.000 Adet Bonding ve 200 Adet 

Makas Isıtıcısı 

3 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyon 

ġefliğine (GiriĢ kat 12 nolu oda) 15/12/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)  

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir.  

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Komisyonu ġefliğinde (GiriĢ kat 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 50,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ 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. 10294/1-1 
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MOTORĠN SATIN ALINACAKTIR 

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

AĢağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı iĢi Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - TeĢekkülün; 

• Adresi : Çoğulhan Mah. Mevkii AfĢin / KAHRAMANMARAġ 

• Telefon ve Fax : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

• E-Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın; 

 

a) Niteliği ve Türü Miktarı Ġhale Kayıt No Dosya No ġartname Bedeli 

Motorin 1.100.000 Litre 2016/486327 TER-AEL-2016-0184 300,00 TL 

 

Ġhale Tarihi : 15.12.2016 

b) Teslim Yeri : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Malzemenin tamamı partiler halinde 305 günde teslim 

edilecektir. 

d) Ġhale Usulü : Açık Ġhale Usulü 

3 - Ġhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00 

c) Ġhale Dokümanlarının  

    Görülmesi ve Temini : AEL ĠĢletmesi Satınalma ġube Müdürlüğü  

4 - Ġhale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgeleri) aĢağıda belirtilen adreslerde ve ġirketimizin 

Ġnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.1. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgelerini) 

bedelini; 

- Vakıfbank Elbistan ġubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iĢ ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının 

yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAġ AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletme 

Müdürlüğü (Tel: 0 344 524 22 82/2569) Çoğulhan Mahallesi Mevkii AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

adresinden temin edilebilir. 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen 

Ortak GiriĢim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)  

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL ĠĢletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, Ġadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

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

olmalıdır. 

9 - ĠĢ bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAġ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.  

 10291/1-1 
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8 ADET SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 8 adet 

Sunucu ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve VmWare markasına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

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 ve idari Ģartnameler 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, 29/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de 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 ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik ve idari Ģartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10258/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar bilgisayarın KISIM-1: 300 adet dizüstü bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve ASUS, ACER, Fujitsu, Lenovo, HP markalarından birine 

uygun olarak, KISIM-2: 1700 adet Masaüstü Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve ASUS P5430UF, ACER Travel Mote TMP648-M, Lenovo ThinkPad T460S, HP 

1040 marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

 

ĠHALE KISIMLARI ĠHALE EVRAK BEDELĠ 

KISIM-1: 

- 300 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR 
130.-TL 

KISIM-2: 

- 1700 ADET MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR 
140.-TL 

TÜM KISIMLAR ĠÇĠN 140.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 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 Ģartname, marka/model 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, 28.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.30’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, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 

ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10259/1-1 
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KORUYUCU GĠYĠM MALZEMELERĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Koruyucu Giyim Malzemeleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/502158 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  I. Kısım: Muhtelif Kıyafet Grubu 26 kalem 

  II. Kısım: Muftelif Ayakkabı Grubu 12 kalem, 

olmak üzere toplam 38 kalem Muhtelif Koruyucu 

Giyim Malzemesi Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren I. Kısım 30 (otuz), 

II. Kısım 30 (Otuz) takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01/12/2016 - 10.30 

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; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġhaleye girecek Ġstekliler ihale günü hangi kısmın ihalesine gireceklerse; o kısmın 

kalemlerinin tamamının numunelerinden 1’er adet yanlarında getirip Ġhale Komisyonuna 

sunacaklardır. Bu numuneler komisyonca daha önce Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilip, 

isteklilere gösterilen numunelerle karĢılaĢtırılacak olup, 1 ve 2 nci isteklilerin numuneleri Ģahit 

numune olarak Kurumumuzda saklanacak, diğer isteklilerin numuneleri iade edilecektir. 

SözleĢme imzalanmasından sonra ikinci isteklinin numunesi de iade edilecektir. 1 inci isteklinin 

Ģahit numuneleri malların tamamen teslimi ve kabul iĢleminin sonuna kadar Kurumumuzda 

saklanacaktır. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal-malları teklif eden yerli 

istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine ikmal Daire BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 205 nolu oda) satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi 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. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 10303/1-1 
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DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI BAĞLISI BĠRLĠKLERE AĠT ATIK TOPLAMA 

MERKEZLERĠNDE BĠRĠKEN 1. KATEGORĠ ATIK MADENĠ YAĞ  

(YILLIK TAHMĠNĠ 1.000 TON) 3212 SAYILI  

KANUN ESASLARI DAHĠLĠNDE  

MÜBADELE EDĠLECEKTĠR 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığından: 

1 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birliklerde oluĢan atık yağ kapsamındaki 1’inci 

kategori yağların 3212 Sayılı Kanun kapsamında taslak protokol ekinde belirtilen iĢ makineleri ve 

araçlar ile mübadele edilmesi maksadıyla, 20 Aralık 2016 Salı günü saat 10:00’da Dz. K. K.lığı 

Ġhale Komisyonu BaĢkanlığında (Bakanlıklar/Ankara) yapılacak pazarlık usulü (açık eksiltme) 

sonucunda, değerlendirme kurulunca teklifi layık bulunan istekli ile Komutanlığımız (idare) 

arasında protokol imzalanacaktır. 

2 - Yapılacak olan pazarlık, 2886 sayılı Ġhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

hükümlerine tabi olmadığından idare protokolü yapıp yapmamakta serbesttir.  

3 - Mübadele dokümanı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ ―ÇEVRE ĠZNĠ VE 

LĠSANS BELGESĠ‖nin ibraz edilmesi kaydıyla, Dz. K. K.lığı Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı 

adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir, mübadele Ģartları http://www.ekm.tsk.tr internet 

adresinden (Dz. K. K. Yurtiçi Ġhaleler - Güncel Ġhaleler - Ankara - Dz. K. K. Ġhale Kom. BĢk.lığı) 

görülebilir. Mübadele dokümanı, lisansı olmayan firmalara verilmeyecektir. 

4 - Ġstekliler, aĢağıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ 

örneklerini vermek zorundadır.  

4.1. Tebligat Adresi: Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer 

numarası ile varsa elektronik posta adresi, Teklif Mektubunda belirtecektir. Ayrıca Ġstekli; 

4.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret /esnaf Sicil 

Numarasını ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını, 

4.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret /esnaf Sicil 

Numarasını ve Vergi Kimlik/Mükellefiyet Numarasını Teklif Mektubunda belirtecektir. 

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

Belgesi,  

4.2.1. Ġsteklinin, gerçek kiĢi olması halinde; ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Meslek Odasından, odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. 

4.2.2. Ġsteklinin, tüzel kiĢi olması halinde; tüzel kiĢiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından veya istekli ülkesindeki yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. 

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;  

4.3.1. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli Ġmza Beyannamesi verilecektir. 

4.3.2. Ġsteklinin, tüzel kiĢi olması halinde; Tüzel KiĢiliğin noter tasdikli Ġmza Sirkülerini 

ve 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 

verilecektir. 
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4.3.3. Ġstekli adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa; Ġsteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair vekaletname ile imza beyannamesi (her ikisi de noter tasdikli olarak) verilecektir. 

4.4. Son 6 (altı) ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Kaydı Belgesi.  

4.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde belirlenen Teklif Mektubu.  

4.6. Yürürlükteki Çevre Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında, ―Atık Yağ Geri 

Kazanım‖ konulu Çevre ve ġehircilik Bakanlığının internet sayfasından alınmıĢ elektronik imzalı 

(e-imza) ―ÇEVRE ĠZNĠ VE LĠSANS BELGESĠ‖ (Bu belge için Madde 4’te belirtilen noter onayı 

aranmayacaktır.)  

4.7. Dz. K. K.lığı Lojistik BaĢkanlığından alınacak ―Dz. K. K.lığına geçmiĢ yıllardan 

taahhüdü ve borcu yoktur‖ yazısı.  

4.8. Ġhale üzerinde kalan istekli ihale tarihi itibariyle 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu 

maddesinin 4’üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına iliĢkin belgeleri sözleĢme öncesinde Ġdareye teslim edecektir. (Bu belgeler ihale 

esnasında verilmeyecek, ihale üzerine kalan yüklenici tarafından sözleĢme imzalanmadan önce 

idareye teslim edilecektir.) 

5 - ĠĢin tamamı için mübadele yapılacaktır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iĢ için geçici teminat alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) 

takvim günüdür. 10236/1-1 

—— • —— 

12 KALEM ÇAY ĠMALAT MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 12 Kalem Çay Ġmalat Makinesi %20 artar-azalır opsiyonlu 

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

satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/ 

RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.12.2016 tarihi saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale 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 

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10129/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Muhatabı : Mualla YILDIZ - Nermin YILMAZ - Turan TUNCAY  

Adresi : Bilinmiyor 

Ġmarın 27270 ada 6 parseli üzerinde bulunan binanın istinad duvarının tehlikeli yapı 

oluĢturması nedeniyle düzenlenen 17/05/2015 günlü teknik eleman raporuna istinaden 3194 sayılı 

Kanunun 39. maddesi gereğince anılan istinad duvarının yaptırılması, yine aynı Kanunun 42. 

maddesi gereğince de adınıza 15.466,41 TL. (On BeĢ Bin Dört Yüz AltmıĢ Altı Lira Kırk Bir 

KuruĢ Türk Lirası) tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 24/05/2016 

gün ve 3148 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıĢ olup, bahse konu karar tarafınıza tebliğ edilmek 

istenmiĢ ancak tebligata elveriĢli adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın 

tarafınıza tebliği mümkün olamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 24/05/2016 gün ve 3148 sayılı karar 7201 

sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 9977/1/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Muhatabı : KaraĢahinoğlu Emlak ĠnĢ. Tur. Gıda Elk. San. ve Tic. Ltd. ġti. 

Adresi : Bilinmiyor 

Ġmarın 27288 ada 4 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı 

hususlar nedeniyle düzenlenen 25/05/2016 gün ve 161/8124 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 

sayılı Ġmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 1.232,79.-TL. tutarında para cezası 

tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 31/05/2016 gün ve 3231 sayılı kararı ile yine aynı 

Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi Belediye 

Encümeninin 27/09/2016 gün ve 4679 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıĢ olup, bahse konu 

kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiĢ ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve 

tebligata elveriĢli baĢka adresinizinde tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza 

tebliği mümkün olamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 31/05/2016 gün ve 3231 sayılı karar ile 

27/09/2016 gün ve 4679 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince 

tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 9977/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,

Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


