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YÖNETMELİKLER

Celal Bayar Üniversitesinden:
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK

ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesinin yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarıyla birlikte önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında, uluslararası
ortak eğitim ve öğretim programları yürütmelerine ve öğrencilerine çift diploma verilmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesinin yurt dışında faaliyet gös-

teren yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürüttüğü çift diplomaya yönelik uluslararası ortak
önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının uygulama esaslarını kapsar.

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

nununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokullarını,
b) Birim kurulu: Enstitülerde enstitü kurulunu, fakültelerde fakülte kurulunu, yüksek-

okullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,
c) Birim yöneticisi: Enstitülerde enstitü müdürünü, fakültelerde fakülte dekanını, yük-

sekokullarda yüksekokul müdürünü ve meslek yüksekokullarında da meslek yüksekokulu mü-
dürünü,

ç) Çift diploma: Celal Bayar Üniversitesinin ve diğer üniversitenin tüm gereklerini ye-
rine getirerek eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrencilere, Celal Bayar Üniversitesi ve di-
ğer üniversite tarafından verilen karşılıklı diplomaları,

d) Diğer üniversite: Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte çift diplomaya yönelik ulus-
lararası ortak önlisans, lisans veya lisansüstü programların yürütüldüğü yurt dışında faaliyet
gösteren yükseköğretim kurumunu,

e) Öğrenci: Celal Bayar Üniversitesi ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla iş-
birliği halinde yürütülen programlara kayıt yaptıran kişiyi,

f) Uluslararası ortak program: Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak önlisans, lisans
veya lisansüstü programı,

g) Üniversite (CBÜ): Celal Bayar Üniversitesini,
ğ) Üniversite yerleştirme sınavı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, üniversitelere öğrenci yerleştirmek için yapılan Öğrenci
Seçme Sınavı (ÖSS), Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve benzeri sınavları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Ortak Programların Hazırlanışı, Protokolü ve Onayına İlişkin Esaslar

Programların hazırlanışı ve protokolün oluşumu
MADDE 5 – (1) Uluslararası ortak programın; öğretim müfredatı ve uygulama planı,

öğretim süreleri, öğretim süresinin Üniversite ve diğer üniversite arasındaki kullanım şekli,
Üniversitenin ve diğer üniversitenin karşılıklı birimleri ile birlikte hazırlanır. Uluslararası ortak
programın taraflara ait olan aynı veya farklı müfredatların içerdiği ders, laboratuvar, uygulama,
staj, dönem projesi ve tez gibi etkinliklerin tanımları, kredileri ve bunların taraflarca kullanım
şekli bir ortak protokolde belirtilir. Ortak protokol karşılıklı olarak Üniversite ve diğer üniver-
sitenin yetkili organlarınca incelenerek kabul edilir.

(2) İşbirliği alanlarının tespitine yönelik olarak ortak protokolde, projelerin ve akademik
organizasyonların ortak olarak yürütülmesi, öğretim malzemelerinin ve akademik doküman-
ların değişimi, önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeylerde öğrenci değişimi, öğrencilerin
ortak öğretim programları ile çift diploma almasının sağlanması, öğretim elemanlarının deği-
şimi ve benzeri hususlar düzenlenir.

(3) Uluslararası ortak programın, ilgili yükseköğretim kurumlarında geçirilecek asgari
süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre ortak protokolde belirtilir. Kar-
şılıklı öğretim süreleri, bu sürelerin iki üniversite arasındaki dağılımı, ayrı ayrı diplomalara
hak kazanma koşulları ortak protokolde belirtilir ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanır.

(4) Ortak protokolde öğrenci katkı paylarının ödenmesi, öğrenci barınma giderleri ve
benzeri hususların karşılanma yöntemleri belirtilir. Her iki üniversitenin kendi üzerlerine düşen
masraflar ve yönetim giderleri konusunda kendi ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Uluslararası ortak programa kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite ile diğer üniversite
arasında yapılan ortak protokol hükümleri ile bağlıdır.

(6) Uluslararası ortak programın ve ortak protokolün süresi Üniversite ile diğer üniver-
site arasında sağlanacak mutabakata uygun olarak planlanır ve sözleşme söz konusu sürenin
bitiminden önce taraflardan herhangi birisi tarafından feshedilmediği takdirde, ortak protokol
yine iki üniversite tarafından belirlenecek süreler doğrultusunda uzatılır.

(7) Üniversitenin Rektörü ile diğer üniversitenin rektörü veya başkanı, ortak protokolle
belirlenen uluslararası ortak programların yürütülmesinden sorumludur. Uluslararası ortak
programın karşılıklı yürütücüleri, ilgili rektör veya başkanlar tarafından belirlenir.

Yükseköğretim Kurulu onayı
MADDE 6 – (1) Üniversite Senatosu ve diğer üniversitenin yetkili organlarınca kabul

edilen ve imzalanan ortak protokolün YÖK tarafından onaylanması gerekir. Uluslararası ortak
program, ortak protokolün YÖK tarafından onaylanmasından sonra başlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Ortak Programlardaki Eğitime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin uluslararası ortak programa kabul esasları şunlardır:
a) Türk vatandaşı öğrencilerin, önlisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yer-

leştirilmeleri ve diğer üniversitenin kabul koşullarını sağlamış olmaları; çifte vatandaşlığa sahip
Türk vatandaşı öğrencilerin ise diğer üniversiteye kabul edilmiş olsalar dahi bu programa
ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir.

b) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilecek öğrencilerin,
her iki üniversitenin asgari kabul koşullarını sağlamış olmaları ve lisansüstü öğrencisi olarak
ayrı bir kontenjan dâhilinde kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekmektedir.
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c) Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin uluslararası ortak programa kabul koşulları
ortak protokolde belirtilir. Üniversiteye söz konusu öğrencilerin kaydında, 15/4/1985 tarihli
ve 1985/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye’de Öğrenim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin
hükümleri uygulanır.

Eğitim süreleri
MADDE 8 – (1) Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri için uluslararası ortak program-

ların süreleri, Üniversitenin eşdeğer programlarının sürelerinden az olamaz. Ancak, karşılıklı
asgari sürelerin eşit olmaması halinde, diğer üniversitenin diplomasının, Üniversitenin diplo-
masına eşdeğerliğinin ve önlisans, lisans veya lisansüstü denkliğinin YÖK tarafından kabul
edilmiş olması koşulu ile diğer üniversite için uygulanacak uluslararası ortak programın süresi
Üniversite programının asgari süresinin altında belirlenebilir. Bu durumda müfredat, yabancı
öğrenciler için ayrıca belirlenir. Uluslararası ortak programların azami süreleri aşağıda belir-
tilmiştir:

a) İki yıllık önlisans programları için azami dört akademik yıl,
b) Dört yıllık lisans programları için azami yedi akademik yıl,
c) İki yıllık yüksek lisans programları için azami üç akademik yıl,
ç) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen dört yıllık doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramları için azami altı akademik yıl,
d) Lisans derecesi ile kabul edilen beş yıllık doktora ve sanatta yeterlik programları

için de yedi akademik yıldır.
Kayıt esasları
MADDE 9 – (1) Uluslararası ortak programa kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve

uyulacak esaslar Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Süresi içinde kayıt iş-
lemini tamamlamış öğrenciler, uluslararası ortak program yapılan diğer üniversitenin gerek-
tirdiği yabancı dil koşulunu sağladıkları takdirde Üniversitedeki programa katılarak ders alırlar.
Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler ise, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu
Hazırlık Sınıfına kayıt yaptırırlar. Bu öğrenciler hakkında, 10/6/2012 tarihli ve 28319 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı
Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bir yıllık hazırlık dönemi sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler
hazırlık sınıfına bir akademik yıl daha devam eder.

(3) Yabancı dil koşulunu bahar yarıyılının sonundan önce sağlayan öğrenciler, ancak
bir sonraki akademik yılın başında öğrenimlerine başlar.

(4) İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerinden biri ile eğitim-öğretim
yapılan uluslararası ortak programlar için YÖK’ün onayı gerekir ve eğitimin verileceği yabancı
dilin düzeyinin hangi uluslararası sınavla ölçüleceği ve alınması gereken asgari puan ortak pro-
tokolde belirtilir.

(5) Öğrencilerin yabancı dil muafiyetleri; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenen alt sınırlar dikkate alınarak, uluslararası kabul görmüş sınavlardan veya ÖSYM tarafından
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve benzeri yabancı dil sınavlarından
aldıkları sonuçlara göre değerlendirilir.

(6) Üniversitede derslere başlayan öğrenci vize koşulunu sağlayamaz veya yabancı dil
hazırlık sınıfında iki yıllık dönem sonunda başarısız olursa, uluslararası ortak programla ilişiği
kesilir ve ÖSYM tarafından belirlenen koşulları sağlamak kaydı ile Türkçe öğretim yapan ve
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de aynı adı taşıyan yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. Bu kap-
samdaki öğrenciler için, öğrencinin kaydının silindiği programa yerleştiği yıldaki üniversite
yerleştirme sınavı puanının, tercihler arasında göstereceği yükseköğretim programlarının öğ-
rencinin yerleştiği yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sınavı puanlarına eşit veya bu puan-
lardan yüksek olması gerekmektedir.

Kayıt yenileme esasları
MADDE 10 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimle birlikte ilan

edilen süreler içinde öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders alma işlemlerini tamamlayarak ka-
yıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler, tüm kayıt yenileme işlemlerinin takibinden ve ta-
mamlanmasından bizzat sorumludur.

(2) Öğrenciler, Üniversitede ders ekleme-çıkarma süresi içinde geç kayıt yaptırabilirler.
Bu süre içinde de kaydını mazereti nedeni ile yenileyemeyen öğrenci, daha sonra cezalı kayıt
denilen dönemde öğrenim ücretini cezalı olarak ödeyerek kaydını yenileyebilir.

(3) Cezalı kayıt süresi içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci bir defaya mahsus olmak
üzere birim yönetim kurulu kararı ile ertesi dönem başında, kayıtsız geçirdiği döneme ait öğ-
renim ücretini de cezalı olarak ödeyerek kaydını yenileyebilir. Aksi halde öğrencilik haklarını
tümüyle kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırmadığı dönemde kaybettiği
süre azami öğrenim süresinden düşülür.

(4) Kayıt yenilemeye ilişkin hususlarda, Üniversitenin ve diğer üniversitenin kendi ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

Vize işlemleri
MADDE 11 – (1) Uluslararası ortak programa kabul edilen öğrenciler, gerekli vizeyi

almakla ve vize için gerekli koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Uluslararası ortak prog-
ramın program danışmanları vize başvurularında öğrencilere yardımcı olur.

Eğitim ücreti
MADDE 12 – (1) Uluslararası ortak programlarda eğitim ücrete tabidir. Eğitim-öğretim

ücreti ve bu ücretlerin kullanımı hakkında, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 8, 9 ve 10 uncu
maddeleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uluslararası Ortak Program Koordinatörlüğü ve Program Danışmanlığı, Çift

Anadal/Yandal Programları, Yatay Geçiş ve Öğretime İlişkin Esaslar

Uluslararası ortak program koordinatörlüğü ve program danışmanlıkları
MADDE 13 – (1) Uluslararası ortak programların izlenmesi ve değerlendirilmesi için

Üniversite Rektörü tarafından bir uluslararası ortak program koordinatörü atanır. Uluslararası
ortak program öğrencilerine her iki üniversitenin ilgili birim yönetimi tarafından birer program
danışmanı atanır. Öğrenim durumuna ait gelişmeler ve başarı düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle
özel izlemeye alınan öğrencilerin durumu gibi işbirliğine ilişkin hususlar dönem sonlarında
danışmanlar tarafından birlikte değerlendirilir. Başarılı öğrencilerin ortak protokole uygun ola-
rak bir sonraki dönemi hangi üniversitede geçirecekleri ve hangi dersleri alacakları; özel izle-
medeki öğrencilerin sonraki dönemi hangi koşulları yerine getirerek devam edecekleri karara
bağlanır.

(2) Program danışmanları, dönem sonlarında öğrencilerle ve programdaki gelişmelerle
ilgili bir raporu bağlı bulundukları birim yöneticisine ve Üniversitenin uluslararası ortak prog-
ram koordinatörüne sunarlar.
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Çift anadal/yandal programları
MADDE 14 – (1) Uluslararası ortak programlarda çift anadal ve yandal programlarına

ilişkin uygulama yapılmaz.
Yatay geçiş
MADDE 15 – (1) Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak prog-

ramdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer bir
uluslararası ortak programa yatay geçişi; YÖK tarafından çıkarılan, Resmî Gazete ’de yayım-
lanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasla-
rına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. Öğrenci, Üniversite Senatosu tara-
fından kabul edilmiş esaslara göre Üniversitede yürütülen uluslararası ortak programlar ara-
sında yatay geçiş yapabilir, ancak diğer üniversitenin onay vermesi gerekmektedir.

(2) Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer bir programa veya yurt içindeki
bir programdan uluslararası ortak bir programa yatay geçiş, Yükseköğretim Kurumları Arasında
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak yapılır.

Öğretim dili
MADDE 16 – (1) Uluslararası ortak programlanma öğretim dili İngilizcedir. Türk uy-

ruklu öğrenciler için Türkçe dersleri ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersleri Türkçe verilir.
Ulusal konular içermesi zorunlu dersler, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Türkçe verile-
bilir.

Öğretim planı
MADDE 17 – (1) Uluslararası ortak programlarının öğretim planı Üniversitenin ve di-

ğer üniversitenin birimleri tarafından birlikte hazırlanır. İlgili birim kurulu ve Üniversite Se-
natosunun onayı ile yürürlüğe girer.

Öğretim şekli
MADDE 18 – (1) Uluslararası ortak programlarının öğretim süresinin dağılımına yö-

nelik öğretimsel şekillendirmeler, Üniversite Senatosu tarafından gerçekleştirilecektir. Ulus-
lararası ortak programların Üniversite tarafından yürütülen kısmında Üniversitenin yönetmelik
hükümleri, diğer üniversite tarafından yürütülen kısmında ise diğer üniversitenin yönetmelik
hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Not/Başarı Durumu, Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Not ve başarı durumu
MADDE 19 – (1) Uluslararası ortak programlarda öğrencinin bir dersteki başarısının

belirlenmesine yönelik not sistemi uygulanması ve başarı derecesinin hesaplanması, o dersin
tamamlandığı üniversitede geçerli olan yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Taraf kurumla-
rından birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan han-
gisinde telafi edileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplana-
cağının esas ve usulleri de belirtilir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, her iki üniversitenin
asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de
yerine getirmesi esastır.

Genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 20 – (1) Uluslararası ortak programın öğretim planına göre öğrencinin Üni-

versitede ve diğer üniversitede yürütülen dönemlerdeki başarı derecesi ayrı ayrı hesaplanır ve
her iki üniversite tarafından da ayrı bir not belgesi (transkript) ile belirlenir. Uluslararası ortak
programı başarıyla tamamlayan öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması, iki üniversite tara-
fından düzenlenen not belgelerinin kredi yüküne göre ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle
birleştirilerek hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması iki üniversitenin birlikte düzenleyeceği
tek bir belgede tanımlanıp, tescil edilir.
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Ders tekrarı ve not yükseltme
MADDE 21 – (1) Bir dersten başarılı olamayan veya o dersi normal döneminde ala-

mayan öğrenciler, bu dersi veya ona eşdeğer olarak karşılıklı kabul edilmiş dersi Üniversitede
veya diğer üniversitede dersin verildiği ilk dönemde almak zorundadır. Ders, alındığı üniver-
sitenin başarı değerlendirmesine tabidir.

(2) Öğrenciler, başarılı oldukları dersleri aynı üniversitede olmak kaydıyla ve ilgili üni-
versite senatosunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde tekrar alabilirler. Ancak, aldıkları son
not geçerlidir.

Staj
MADDE 22 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, her iki üniversitenin kendi

ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
İzinler
MADDE 23 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki üni-

versitenin mutabakatı ile bir yarıyıl veya akademik bir yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre,
azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresince kullanılabilecek toplam izin süresi,
normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

Disiplin
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, öğrenim için bulundukları

üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Mezuniyet
MADDE 25 – (1) Uluslararası ortak programlarda yer alan tüm ders ve uygulamalarda

başarılı olmuş; staj, dönem projesi, bitirme ödevi ve benzeri gibi gerekleri başarı ile yerine ge-
tirmiş ve önceden belirlenmiş genel ağırlıklı not ortalamasının üzerinde başarı kazanmış bir
öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve mezuniyet hakkı kazanır.

Diploma
MADDE 26 – (1) Mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler, her iki üniversiteden ayrı

ayrı diploma alırlar. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere, hangi üniversi-
telere ve hangi uluslararası ortak programa ait olduğunu belirtilir.

(2) Öğrenciler, uluslararası ortak programın her iki yükseköğretim kurumundaki aka-
demik gereklerini de yerine getirmeden diplomalardan herhangi birisini almaya hak kazana-
mazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Ku-

rumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğre-
tim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,  15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Li-
sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlu-

pınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez; Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim

programları dışında, Üniversitenin hayat boyu öğrenme temel değeri çerçevesinde, verilecek

eğitim/sertifika programları düzenlemek ve bu çerçevede çeşitli kurumlar tarafından yetkilen-

dirilen sınavları gerçekleştirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişi-

lerle işbirliğinin gelişmesini sağlamak, ülke gelişimine katkıda bulunmak, uluslararası ilgili

standartlara uygun olarak personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferans-

lar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları ve ulusal düzeyde Avrupa

Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar

düzenler.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile

bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal so-

runların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü

alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar

planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,

eğitim programları veya danışmanlık hizmeti sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

ç) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini

sağlamak.
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d) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri

çoklu becerilerle donatmak.

e) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli çalışmalar yapmak.

f) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini, hayat boyu öğrenme, meslek içi eğitim,

kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere

yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

g) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.

ğ) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri

açmak veya açtırmak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yap-

mak.

ı) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.

i) Genel katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

j) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı veya karma eğitimle yapılan her yaş ve gruplara

yönelik kursları, seminerleri ve konferansları Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

(DPÜUZEM) ile beraber projelendirmek ve düzenlemek.

k) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştır-

malarını organize etmek veya ettirmek.

1) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya her tür yöntemle eğitim hizmeti

sunmak.

m) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri

hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri her tür yön-

temle düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak,

danışmanlık yapmak.

n) Ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yöntemle dü-

zenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

o) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini her tür yön-

temle düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

ö) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon

gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulu-

sal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yap-

mak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

p) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve be-

den sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak prog-

ramlar geliştirmek.

r) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standart-

ları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
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s) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık

ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danış-

manlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek veya

gerçekleştirilmesine aracılık etmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tara-

fından atanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Rektör, Müdürün teklifi üzerine en çok iki müdür yardımcısı ataya-

bilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Müdür, katılmadığı toplantılara katılması ve görevde bulunmadığı

sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmesi için müdür yardımcılarından birini görevlendirebilir. Mü-

dürün bulunmadığı zamanlarda, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı Yönetim Kurulu top-

lantısına katılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Her kursun süresi, teorik, pratik, uygulama ve benzeri durumları

ile içeriği kursun planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Sertifika programlarının açılma-

sına, ilgili koordinasyon grubunun veya öğretim elemanının teklifi ile Yönetim Kurulu karar

verir. Müdür kursun yerini ve tarihini değiştirebilir. Sertifika programlarının/kursların akademik

sorumlusu bu programı öneren/yürüten birimdir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Eğitim programı süresince katılımcılara önceden belirlenen sayıda

sınav, uygulama sınavı ve/veya proje verilir. Sertifika programlarında ara sınav ve bitirme

sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı olarak yapılabilir ve

sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, ara

sınav sayısı ve sınav değerlendirmesinin nasıl yapılacağı ilgili alandaki öğretim elemanlarından

oluşan komisyon tarafından; alanındaki tek öğretim olması halinde ise, bu öğretim elemanının

teklifi ile Yönetim Kurulunca belirlenir. Katılımcının girmediği sınav puanı sıfırdır. Katılım-

cının başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden 65 olması gerekir.

Kursa devam etmeyen katılımcı bitirme sınavına katılamaz, katılsa bile başarısız sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/3/2012 28249
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İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından yapı-

lacak her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama ve yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Şehir Üniversitesi ve ona bağlı akademik ve

idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve hizmetlerin

alımı, satımı, onarımı, yapımı, kiralanması, kiraya verilmesi, taşıma ve benzeri işlerin yapılması

ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nunu ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek

105 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Genel Sekreter: İstanbul Şehir Üniversitesi Genel Sekreterini,

c) İlgili Birim: Satın alma talebinde bulunan fakülteyi/bölümü/idari birimi,

ç) Komisyon: İstanbul Şehir Üniversitesi ihale ve satın alma komisyonunu,

d) Komisyon Başkanı: İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Müdür: İstanbul Şehir Üniversitesi Satın Alma Müdürünü,

g) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,

h) Yüklenici: Üzerine ihale edilen ve sözleşme yapılan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkili Organlar, Satın Alma Esasları ve Yöntemleri

Yetkili organlar

MADDE 5 – (1) Satın alma sorumlusu: Tüm satın alımlar için satın alma sorumlusu

Müdürdür.

(2) Satın alma komisyonu; Başkan Vekili, Rektör veya onun görevlendireceği temsilcisi,

Genel Sekreter, ilgili fakülte/birim başkanı, satın alma müdürü ve talep yapan birimin yöneti-

cisinden oluşur. Yapım işlerinde yukarıda belirtilen kişilere ek olarak Rektör tarafından uygun

görülecek teknik elemanlar satın alma komisyonuna dâhil edilebilir.
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(3) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

(4) Muayene ve kabul; Satın alma görevlisi ve ilgili birim tarafından görevlendirilmiş

bir kişi tarafından gerçekleştirilir.

Satın alma esasları

MADDE 6 – (1) Tüm satın alma işleri Mütevelli Heyetinin her öğretim yılı başında

onaylayacağı bütçe ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Satın alma yetki limitleri Rektörlük tarafından belirlenir.

(3) Satın almalarda yetkili kişi Müdürdür. Rektör tarafından gerekli görülen hallerdeki

satın alımlar komisyon tarafından gerçekleştirilir.

(4) Mal ve hizmet alımının ve yapım işlerinin mümkün olan en uygun şartlarla ilk elden

alınması esastır.

(5) Satın alma tercihleri yapılırken kalite, zaman, ödeme koşulları, satış sonrası hizmet

ve referans kriterleri göz önünde bulundurulur.

(6) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi duru-

munda satın alma doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilebilir.

(7) Bütçe içerisinde ödeneği olmayan satın alma taleplerine Rektörlük tarafından karar

verilir.

Satın alma usulleri

MADDE 7 – (1) Doğrudan Temin Usulü: Bir mal ve hizmet alımı ile onarım işinin kısa

bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu veya faydalı olduğu hallerde, fiyatın sabit olduğu alım-

larda, distribütör eliyle satıldığı hallerde ve elektrik, su, ulaşım, iletişim, reklam ve ilan, abone

sözleşmeleri ile para sınırına bakılmaksızın, her türlü mal, hizmet alınabilmesi, yapım, onarım

ve kiralama işlerinin yapılabilmesidir.

(2) Pazarlık Usulü: Doğrudan temin usulü ile alım yapılamayan mal, hizmet alımlarında,

yapım, onarım ve kiralama işlemlerinde uygulanan usuldür.

(3) Teklif İsteme Usulü: Satın almada yetkili organların kararı gereğince en az üç fir-

madan teklif istemek usulüyle yapılır. Gelen teklifler belirlenmiş yetki limitleri dâhilinde de-

ğerlendirilir. Satın alma ilkeleri göz önünde bulundurularak Üniversitenin menfaatine en uygun

teklif sahibine ihale edilir.

(4) Açık Teklif Usulü: Niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen hallerde

istenilen bir işin veya malın satın alınmasıdır. İlan edilen şartnamede yazılı şartlara uygun firma

veya kişiler katılır. Katılanlar arasında birbirini izleyen teklifler içinden uygun fiyat tespit edilir

ve en uygun teklifte bulunana iş verilir.

(5) Kapalı Teklif Usulü: Teklifler yazılı olarak hazırlanır. Teklif bir zarfa konulup ka-

patıldıktan sonra, üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. Bu zarf, ge-

çici teminat ve istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra üze-

rine isteklinin adı soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklifler ilanda

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilir. İadeli taahhütlü olarak da gönderi-

lebilir. Teklifler isteklilerin önünde açılır. İhale sonucu karara bağlanırken; belirtilen bedeli

geçmemek şartıyla, isteklilerce teklif edilen bedelin en makul düşüğüne ihale yapılır. Alınan

kararlar komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler ve Sözleşmeler

Şartnameler ve sözleşmeler

MADDE 8 – (1) Satın almalara ait şartnameler işbu Yönetmelik ve uyulması zorunlu

mevzuat hükümleri dikkate alınarak satın alma müdürlüğü tarafından hazırlanır.

(2) Şartnamelerde satın alma konusu olan işlerin her türlü teknik ve idari özellikleri

açık ve net bir şekilde belirtilir.

(3) Şartnameler teknik ve idari şartnameler olmak üzere ikiye ayrılır:

a) İdari Şartname: Satın alma talebine ilişkin idari prosedürün isteklilere duyurulması

amacıyla satın alma müdürlüğü tarafından hazırlanır.

b) Teknik Şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

şartları ve açıklamaları içeren şartnamedir. Satın alma talebinde bulunan bölüm ile satın alma

müdürlüğü tarafından ortak hazırlanır.

(4) Şartname ve sözleşme konuları: Satın alma ihtiyacının özelliklerine göre, şartna-

melerde aşağıda belirtilen hususların bulunması gerekir:

a) İşin konusu,

b) İşin niteliği, cinsi ve miktarı,

c) Kontrol, muayene, teslim ve tesellüm yer şartları,

ç) Bakım, servis ve montaj bilgileri,

d) İşin süresi,

e) Ödeme şartları,

f) Garanti süresi,

g) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,

ğ) Geçici ve kesin teminat miktarı ve şartları,

h) Teminat,

ı) Opsiyon süresi,

i) Vergi, resim ve harçlarla, sigorta primlerinin ve sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin

kimin tarafından ödeneceği,

j) Gümrük işleriyle ilgili bilgiler,

k) İhale şartları ve ihaleye katılamayacak olanlar,

l) Süre uzamasını gerektirecek zorunlu haller,

m) Özel şartlar,

n) Uyuşmazlıkların çözümü.

(5) Sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

a) Satın alınacak mal, hizmet, proje veya bakım işinin detaylı açıklaması,

b) Satın alma bedeli,

c) Ödeme koşulları ve varsa teminat miktarı,

ç) Sözleşme süresi,

d) Fesih ve yenileme şartları,

e) Mali yükümlülükler,
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f) Cezai şartlar ve idare için doğacak haklar.

(6) Şartnamelerde aksine hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun tek-

lifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabık kalınması halinde, Rektörlüğün kararı onayla-

yıp kesinleşmesini takiben beş iş günü içerisinde sonucu firmaya bildirir ve firma sözleşme

imzalamaya ve eğer şartnamede varsa teminatı yatırmaya davet edilir.

(7) İhalenin kesinleşmesi; ihaleler komisyonun onayı ile en geç onbeş iş günü içerisinde

kesinleşir. İhale sonucu beş iş günü içerisinde ihaleyi kazanan yüklenici firmaya tebliğ edilerek

sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan istekli-

lerin varsa geçici teminatları iade edilir.

(8) Taahhüdünü yerine getirmeyen yüklenici firma teminatı irat kaydedilir. Yüklenici

firmanın Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az

olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Talepleri

Satın alma talepleri

MADDE 9 – (1) Üniversitenin ilgili birimleri satın alınmasını talep ettikleri mal ve

hizmetlere ait satın alma talep formunu Üniversitede uygulanan kurumsal kaynak planlaması

yazılım sistemi üzerinden doldurarak Müdüre gönderir. Toplanan satın alma taleplerinin ayrı

ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve öde-

nek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda ilgili birim yetkililerinden talebin yeniden incelen-

mesi ve varsa eksikliklerinin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler için Rektörlük tara-

fından belirlenen yetki limitleri ve iş bu Yönetmelik hükümleri dâhilinde satın alma işlemleri

yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik

MADDE 10 – (1) İdarenin satın alacağı maddelere ait listeler, firmalardan gelecek fiyat

teklifleri, proforma faturalar, bunlar üzerinde verilecek kararlar, emirler ve yapılacak yazışmalar

gizlidir.

(2) Taahhüdün tamamen yerine getirilmesi süresince bunlara ait hususları açıklayan

veya gizlilik kurallarına uymayan çalışanlar hakkında, işle ilgili menfaatleri olmasa dahi cezai

yaptırım uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Mütevelli Heyeti ka-

rarları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı madde-

sinin birinci fıkrasının (e) bendindeki “ile ilgili konularda” ibaresi “ve diğer dillerle ilgili” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin so-

nundaki nokta işareti virgül olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“ğ) Merkezin yapacağı yeterlilik ve seviye belirleme sınavı ile ilgili esasları düzenlemek.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi

Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu or-

ganların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan Müftü

Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organ-

larına ve bu organların görevlerine 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/10/2011 28094

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/6/2013 28684
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,

c) Müdür: Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları ve çalışma alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve çalışma alanları şunlardır:

a) Değerlerin ana konularını tespit etmek.

b) Toplumları ayakta tutan en önemli unsurlardan olan değerleri ilmî objektiflik içinde

esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.

c) Denizli’nin yetiştirdiği bilim insanlarının yetişip büyüdüğü ve değerleri ile değer ka-

zandığı tarihi, sosyal ve siyasî muhit ve sebepleri inceleyerek, değerler kültürünü fiilen yaşayan

ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak değerler eğitimi tarihi içinde gerçek yerlerini tespit ve tayin

etmek.

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden enstitü, araştırma

merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri, mali ve kültürel ilişkiler kurmak.

d) Doğrudan Denizli’nin yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya

çıkarmak, eserleri tahlil süzgecinden geçirerek değerler eğitimi ve kültürü açısından anlaşılır

hale getirmek ve yayınlamak.

e) Değerler konusunda yüksek lisans ve doktora yapan ve yapacak olan araştırma gö-

revlilerinin yetişmelerine yardımcı olmak.

f) Sempozyum, panel ve konferans gibi ilmî, kültürel faaliyetler düzenlemek ve yayınlar

yapmak.

g) Değerlerin yeni nesillere iletilmesi konusunda usul ve esaslar geliştirerek bilim dün-

yasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yar-

dımcı olmak üzere, öğretim elemanlarından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Rektör tarafından en çok üç yıl için gö-

revlendirilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarının değiştirilmesini Rektöre teklif

edebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevleri sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektörlük makamına önermek.

d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme ve benzeri kurullarına başkanlık etmek

ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlamak, her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez

ile ilgili olarak Rektörlüğe bilgi vermek.

e) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kara-

rından sonra Rektörlük makamına bildirmek.

f) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel düzen ve denetim görevini

sürdürmek.

g) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan tüzük ve

yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rek-

törlüğe bilgi vermek.

ı) Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek.

i) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde ya-

pılıp yapılmadığını kontrol etmek.

(3) Müdür yardımcısı; Müdürün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve Mü-

dürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine vekil olarak bakar. Vekâlet süresi altı ayı

geçemez.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Bunlar şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen dört üye.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezin amaçlarına uygun alanlarda uzmanlaşmış aka-

demisyenlerden oluşur. Kurul üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona

eren tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
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b) Merkezin bütçe ve malî hesaplarını görüşerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından ortaya konan konuları görüşmek.

ç) Merkezin amacına uygun araştırma yapacak bilim-inceleme-yayın ve benzeri kurul-

ları oluşturmak.

d) Merkeze katkı sağlayacak şahsiyetlerden şeref üyelerini seçmek.

e) Bu Yönetmeliğin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ile

vakıf ve dernek gibi kurumların temsilcilerinden oluşan en fazla on üyeden meydana gelir. Da-

nışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğu kararı ile

olur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır ve salt ço-

ğunluk aranmaksızın Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konuları görüşerek tavsiye niteliğinde

kararlar alır ve Müdüre yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personeller tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Döner sermaye

MADDE 12 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri 6/3/2000 tarihli

ve 23985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Merkezin mali ihtiyaçları Üniversite bütçesinden il-

gili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2014 Ekim Günsüzleri             Kılıç 
1200-4 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Ekim 2014 
PAZARTESİ Sayı : 29151 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2010/75  
Karar No : 2010/174 
Sanık : HALUK ÖZKAN-İsmet ve Kezban oğlu 22/04/1963 doğumlu. Ankara İli 

Polatlı İlçesi Şeyhali köyü nüfusuna kayıtlı. Bağlum Menderes Cad. No: 24 
Bağlum Keçiören Ankara 

Suç : Taksirler Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması 
Suç Tarihi : 07/03/2010 
Karar Tarihi : 10/10/2013  
Sanık hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma hitamında; 
Hüküm Özeti: 
1 - TCK.nun179/2, 53/1 Maddeleri, 
2 - 1AY HAPİS CEZASI, mahkeme masrafının sanıktan tahsiline, 
Gıyabı karar yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 

yasanın 29, 30 ve 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren (15) gün 

sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde sanık tarafından yasal 
yollara başvurulmadığı takdirde, kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan masrafının sanıktan alınacağı 
ilanen tebliği olunur. 8981 

—— • —— 
Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/94 
Karar No : 2014/354 
Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Hakaret suçundan sanık Mahkememizin 07/05/2014 

tarih ve 2013/94 esas 2014/354 sayılı kararı ile sanık SONER GÜRBÜZ 'ün 5237 sayılı TCK.nun 
106-2-a-62/l- maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI yine TCK. 125/1-62/1- maddesi 
gereğince 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI, yine TCK.nun 151/1-CEZA VERİLMESİNE YER 
OLMADIĞI, karar verildiği hapis cezalarının TCK.nun 53 maddesinin 3. fıkrası uyarınca 1. 
Fıkrasının (c) bendin de yazılı sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet hakkından, vesayet veya 
kayyumluğa ait bir hizmette bulunmaktan koşullu salıverme tarihine 1. fıkrada yazılı diğer 
haklardan ise 2. fıkra gereğince cezasının infazının tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına 
karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık SONER GÜRBÜZ'e gerekçeli kararın tebliğ 
edilemediği, yapılan adres araştırmasından da tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu 
anlaşılmakta; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 8982 
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/164 
Karar No : 2013/83 
Karar Tarihi : 22 Nisan 2014 
Suç : FİRAR 
Sanık : Bayram ARITÜRK - Hami ve Nebile oğlu. 10.03.1981 doğumlu, Siirt, 

Baykan, Tütenocak Köyü nüfusuna kayıtlı, Siirt, Baykan, Tütenocak 
Köyünde oturur, GATA Öğr. Grp. K.lığı Hiz. Mhfz Bl. K.lığı emrinde 
görevli 1981/3 tertip P. Er iken TERHİSLİ, TC KİMLİK NO: 
41899937572. 

Hüküm Özeti: 
1. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinin sanık Bayram ARITÜRK hakkında 

02.08.2002-26.04.2003 tarihleri arasındaki firar suçu ile ilgili olarak tesis ettiği, 13 Mayıs 2004 
tarih ve 2004/177-105 esas-karar sayılı mahkumiyet hükmünün GERİ ALINMASINA, 

2. Sanık Bayram ARITÜRK'ün, 02.08.2002-26.04.2003 tarihleri arasında firar suçunu 
işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-a maddesi gereğince 
TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59/2'nci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 
oranında indirim yapılması sonucunda sanığın ON AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmesine YER 
OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ve 5252 
sayılı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca bir gün karşılığı 9 TL hesabı ile para cezasına çevrilerek 
NETİCETEN İKİBİNYEDİYÜZ (2.700) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak 647 sayılı Kanunun 5/2'nci 
maddesi uyarınca hakkında hükmedilen adli para cezanın aylık 10 eşit taksit halinde 
ÖDETTİRİLMESİNE, taksitlerden birinin zamanın da ödenmemesi halinde geri kalan kısmının 
tamamının TAHSİL EDİLMESİNE, 

Sanığın 04.02.2004-06.04.2004 ve 11.02.2004-12.02.2004 tarihleri arasında nezarette ve 
mevcutlu olarak yolda, 12.02.2004-13.05.2004 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 
mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA, 

Sanığa verilen ağır para cezasının 647 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca 
ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

Askeri Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. Verilen bu 
karar Duruşma Hakimi Hak. Yb. Seyfi BULDUK (1995-J.Öğ-3) İddia makamında Askeri Savcı 
Hak. Dz. Hak. Yzb. Necmettin AKSOY (2004-0005) ve tutanakta tutanak katibi Sivil Memur 
Hilal TÜRK (G-14779) oldukları halde sanığın YOKLUĞUNDA, 353 S. K.nun 254, 196, 197, 
205, 209 ve 212'nci maddeleri uyarınca bir hafta içerisinde mahkememize veya diğer askeri veya 
sivil adli makamlara veya en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine ya 
da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla temyiz edebileceği, bugüne kadar bilinen 
adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilanen tebliğine ve 
Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar verildiği 
duyurulur. 8990 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4 (DÖRT) ADET İŞ YERİ SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 4 (Dört) adet iş yeri 2886 Sayılı Yasanın 36. Maddesi 

gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır. 
 

Sıra 
No 

Ada-Parsel 
Adres 

İşyeri 
No Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 

Dizdariye Mahallesi 
334 ada 11 parsel 
üzerindeki Gül iş 
merkezi. 

Zemin 
3 nolu 
işyeri 

391 m2 3.323.500,00 TL 99.705,00 TL 

2 

Dizdariye Mahallesi 
334 ada 11 parsel 
üzerindeki Gül iş 
merkezi. 

Zemin 
5 nolu 
işyeri 

422 m2 3.587.000,00 TL 107.610,00 TL 

3 

Dizdariye Mahallesi 
334 ada 11 parsel 
üzerindeki Gül iş 
merkezi 

Zemin 
6 nolu 
işyeri 

371 m2 3.153.500,00 TL 94.605,00 TL 

4 

Dizdariye Mahallesi 
334 ada 11 parsel 
üzerindeki Gül iş 
merkezi 

Zemin 
7 nolu 
işyeri. 

166 m2 1.411.000,00 TL 42.330,00 TL 

 
1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL 

karşılığında temin edilecektir. 
2 - İhaleler 04/11/2014 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan 

Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 
Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat 

Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu 
getireceklerdir  

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki 
belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat 
makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu 
getireceklerdir. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 03/11/2014 Pazartesi 
günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 
edeceklerdir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9080/1-1 
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POZİTİF BASINÇLI TEMİZ KABİN SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Pozitif Basınçlı Temiz Kabin Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/131534 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 
Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 - 5263   Faxs: (332) 352 93 81 
c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Pozitif Basınçlı Temiz Kabin Sistemi Alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü.İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 

(Yüzyirmi) takvim gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03/11/2014 - Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 
4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dökümanları arasında ihale 
makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 
ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en 
düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 
Ankara Caddesi No:6 42151 KARATAY/ KONYA adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 
KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9139/1-1 
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1 ADET CNC OTOMATİK GAZ KONTROLLÜ HASSAS SULU  
PLAZMA KESME MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
1 Adet CNC Otomatik Gaz Kontrollü Hassas Sulu Plazma Kesme Makinası Alımı 

(laboratuar Tipi) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. 
Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/131520 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 
Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 – 5263 Faxs: (332) 352 93 81 
c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet CNC Otomatik Gaz Kontrollü Hassas Sulu 

Plazma Kesme Makinası Alımı (laboratuar Tipi) 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Gedik Kaynak A.Ş. (Şeyhli-Kurtköy/Pendik- 

İSTANBUL 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 75 

(Yetmişbeş) takvim gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 07/11/2014 - Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 
4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dökümanları arasında ihale 
makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 
ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en 
düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 
Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/ KONYA adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 
KARATAY/ KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 9140/1-1 
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KUYU LOG SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Kuyu Log Sistemleri 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. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/132224 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139    06800 Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet  adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

1 Adet Vinç,  
1900 Metre 3/16" log kablosu, 
1900 Metre 3/16" log kablosu, 
2500 Metre 7/32" log kablosu, 
2500 Metre 8/32" log kablosu, 
20 Adet Dörtlü Adaptör, 
10 Adet Yedili Adaptör,  
4 Adet 4 İletkenli 3/16" kablo için kablo başı, 
2 Adet 4 İletkenli 7/32" kablo için kablo başı, 
2 Adet 7 İletkenli 8/32" kablo için kablo başı, 
4 Adet 7 İletkenli 15/32" kablo için kablo başı, 
2 Adet Inverter 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü 
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı Ambarı, 

b) Yabancı istekliler için : CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı, 
c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 
tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 180 
(yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 26/11/2014 - 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 
sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 
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İstekliler Teknik Şartnamenin her bir maddesini sırasıyla evet-hayır şeklinde değil, 
ayrıntılı olarak Türkçe ve İngilizce cevaplandıracak ve verilen cevapları teklifleri ekinde 
sunacaklardır. 

Ayrıca istekliler teklifleri ekinde Teknik Şartnamenin ilgili madde hükümlerinde yer alan 
bilgi belge ve dokümanları teklifleri ekinde sunacaklardır.  

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 
eden yerli istekliler lehine  

% 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9162/1-1 
—— • —— 

14 (ONDÖRT) KİŞİLİK 365 GÜN SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET  
PERSONELİ SATIN ALINACAKTIR 

TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
Kurumumuzun İhtiyacı olan 14 kişilik 12 ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli 3 

(g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İhaleyi yapan kurumun: 
a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 
b) Telefon numarası : 0 312 463 32 62 
c) Faks numarası : 0312 463 32 58 
d) İlgili Personel : Gürkan YILMAZ 
2 - İhale ile ilgili bilgiler: 
a) İşin tanımı : TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT 

Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğüne Vasıflı 2’si 
Birinci Tip, 6’sı İkinci Tip, 4’ü Üçüncü Tip, 2’si 
Dördüncü Tip Olmak Üzere toplam 14 Kalifiye 
Yardımcı Hizmet Personelinin 365 (Üçyüzaltmışbeş) 
takvim günü süreli satın alınması işidir. 

b) İşin yapılacağı adres : TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT 
Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğünde. 

c) İhale tarihi ve saati : 03.11.2014 günü saat 10.30 
d) Tekliflerin verileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, 

Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 
Oran-Çankaya/ANKARA 

e) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok kat: 3 Oda 
No: 306   06109 Oran-Çankaya/ANKARA 

f) Şartname bedeli : KDV dahil 150.- TL 9167/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Muğla Milas OSB alanına ait yol, 
kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat 
esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, 
kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Hayıtlı Mah. 23 Nisan Bulvarı Çevre Yolu Üzeri Milas 
Tic. ve San. Odası Milas/Muğla 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muğla Milas OSB alanına ait yol, kanalizasyon, 

içmesuyu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil 
altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Muğla Milas 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 13.476.895.-TL 
f) Geçici teminatı : 943.382,65-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 06/11/2014 - Saat: 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 2014 – Sayı : 29151 

 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 
veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Hayıtlı 
Mah. 23 Nisan Bulvarı Çevre Yolu Üzeri Milas Tic. ve San. Odası Milas/Muğla adreslerinde 
görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9161/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi I. etap 
alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Güneşli Mah. Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi I. 

etap alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve 
telekom altyapı inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım 
işi.  

b) Yapılacağı yer : Elbistan/KAHRAMANMARAŞ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 7.661.500.-TL  
f) Geçici teminatı : 536.305.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 11/11/2014 - Saat:10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.   

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 
sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya: 
Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Güneşli Mah. 
Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 500.-TL 
karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9160/2-2 
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BASINÇLI HAVALI CARASKAL SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı : Basınçlı havalı caraskal alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/132633 
Dosya no  : 1427535 
1 - İDARENİN: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : 
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : BASINÇLI HAVALI CARASKAL (1 kalem-2 adet) 
b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2  
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06.11.2014 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. CE Belgesi. 
4.2.2 Teçhizata ait 94/9/EC direktifine uygun Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite 

kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan) gazlı ortamlar için ATEX alev 
sızdırmazlık sertifikası. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.11.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9260/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 

15.02.2004 tarihli ve 25374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine 

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına 

yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura 

ile yapılacaktır. 

A) GENEL ESASLAR 

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura 

sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden yayımlanacaktır. 

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak 

(notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. 

No: 3   06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile 

gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi 

veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim 

alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde 

sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

4 - Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 31 Ekim 2014 

Cuma-18 Kasım 2014 Salı saat 18:00’a kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları 

gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep 

edemeyeceklerdir. 

5 - Bu Kuraya Başvurabilecekler 

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler, 

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kuranın çekildiği tarih itibariyle Devlet 

Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler, 

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile 

değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler, 
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d) Açıktan (ilk defa veya istifa sonrası) atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (En geç 28 Ekim 2014 Salı günü dahil mezun 

olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin veya diplomanın fotokopisini kura başvuru 

formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.), 

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak 

çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan diş tabibi ve eczacılar, 

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura 

son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul 

edilecektir. 

6 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımayanlar, 

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. Maddesinde 

belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar, 

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar 

ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, 

d) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 

Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar, 

e) Emekli olan diş tabibi ve eczacılar, 

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip 

kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya 

atamaları iptal edilecektir. 

7 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden 

ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

8 - Özel sağlık tesislerinde çalışanların 22.12.2014 tarihi Pazartesi gününe kadar 

kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir. 

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının 

tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır. 

10 - Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 ( bir ) yıl süreyle açıktan atama 

kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir. 

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen 

şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura 

ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir. 

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER 

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların 

atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte; 
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a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe, 

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya 

olanların atamaları yapılmayacaktır), 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden 

imzalı dilekçe, 

d) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş), 

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış 

olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli, 

f) Mal bildirim formu, 

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde 

çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi 

ilan edilen takvim çerçevesinde T.C.Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No: 3   06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde 

kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, 

evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. 

Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde 

ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya 

esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir. 

C) KURA TAKVİMİ 

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI 

(ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) 

 

SIRA TARİH AÇIKLAMA 

1 

21 Ekim 2014 Salı (Başvuru başlangıç 

tarihi) 

28 Ekim 2014 Salı 

(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar) 

PBS Üzerinden başvurularının yapılması 

2 31 Ekim 2014 Cuma saat:18:00 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati 

3 20 Kasım 2014 Perşembe 

KURA TARİHİ (Yeri ve saati 

www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan 

edilecektir.) 

4 22 Aralık 2014 Pazartesi saat:18:00 Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati  

 9157/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 
sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 
Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 
başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 
çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 
kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 
özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 
gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 
cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 
veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım 
halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip 
adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 
onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. 
İlgililere duyurulur. 
 

Fakülte-Bölüm 
Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. Yrd. Doç. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Çocuk Gelişimi 2 1 3 Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış 
veya bu alanda eserler vermiş olmak. 

Spor Bilimleri 2 1 3 Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında 
doktora yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi - - 1 Ortodonti alanında doktora yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi - - 1 Matematiksel İstatistik - Olasılık alanında 

doktora yapmış olmak. 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 2 1 1 

Yapı Mühendisliği / Zemin Mekaniği/ 
Hidrolik alanlarından birinde doktora 
yapmış olmak. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 2 1 3 

Gastronomi, Otel İşletmeciliği/ Mutfak 
Sanatları/ Gıda Mühendisliği Türk Mutfağı, 
Uluslararası Mutfaklar alanında doktora 
yapmış olmak. 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., 
Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr 

 9258/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Celal Bayar Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Şehir Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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