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YÖNETMELİKLER

Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü

Hizmetleri Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İşbirliği yapabilecek hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu kurum veya kuruluşları.

b) Sivil toplum kuruluşları.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“TYP’nin uygulanması”

“(1) Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliğinde sadece katı-

lımcılara ödenmesi gereken zorunlu giderler karşılanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Bir katılımcı TYP’den en fazla yirmi dört ay yararlanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) 67 nci maddede yer alan katılım şartları ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer tüm

şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bu sorumlulu-

ğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödeme yükleni-

ciden yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

(13) Düzenlenen TYP’lerde, yüklenici kurumun katılımcılar için vergi ve sosyal gü-

venliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda

bulunulur. Verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum

ile düzenlenen tüm TYP’ler sonlandırılarak yüklenici ile otuz altı ay süreyle bu Yönetmelik

kapsamında kurs ve programlar düzenlenemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) TYP, sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Başlangıçta söz-

leşmede belirlenen TYP süresi sonradan uzatılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“(2) Aylık hak ediş, cari ay boyunca programa katılım sağlanan toplam saat veya gün

esas alınarak düzenlenir. Hak ediş belgelerine maaş bordrosu eklenerek il müdürlüğüne teslim

edilir.

(3) Katılımcı ödemelerine ilişkin istihkaklara ait belgelerin il müdürlüğüne gönderil-

mesini müteakip, giderler Kurum tarafından yüklenicinin hesabına aktarılır.”

“(5) Düzenlenen TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum

gerekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde, söz konusu tutarı Kuruma iade

eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında Millî

Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına

Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası

hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendi-

rilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) TYP katılımcılarının 66 ncı maddenin dördüncü fıkrasında

bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki

TYP’den yararlanma süreleri aynı fıkrada yer alan bir katılımcının TYP’den en fazla yirmi

dört ay yararlanabileceğine yönelik hüküm kapsamında değerlendirilmez.

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden

önce yürürlükte olan 72 nci maddenin birinci fıkrası 1/1/2018 tarihine kadar uygulanmaya de-

vam olunur.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/3/2013 28585

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/11/2014 29167

2- 12/2/2016 29622

3- 12/8/2016 29799
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA 

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE

GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin

birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuç-

ları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/7/2008 26953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/9/2009 27354

2- 9/3/2010 27516

3- 4/3/2014 28931

4- 26/12/2014 29217

5- 24/1/2015 29246

6- 14/3/2016 29653

7- 21/9/2016 29834
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İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE POLİTİKA

ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSÜEPAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika

Araştırmaları Merkezinin (İSÜEPAM) yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları

Merkezinin (İSÜEPAM) amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezini (İSÜEPAM),
c) Müdür: İstinye Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; iktisat, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi başta

olmak üzere sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim yapmak ve
ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yü-

rütmek, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.
b) Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.
c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya

bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
ç) Projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,
d) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla il-

gili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.
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e) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları
veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve
uluslararası programlar oluşturmak.

f) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.

g) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yü-
rütmek, bu projeler için destek sağlamak.

ğ) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.
h) Türkiye Ekonomisi ve dış politikası ile ilgili raporlar hazırlamak ve bu raporları ka-

muoyu ve karar alıcılar ile paylaşmak.
ı) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu

oluşturulabilir.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl

için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
Rektör gerekli hallerde Müdürü görevden alabilir.

(2) Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişinin müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre
önerebilir. Müdür yardımcıları, en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin
dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi
sona erer. Müdür, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcılarının görevine son verilmesini
Rektöre önerebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevle-
rini yerine getirir; görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olur ve Müdürün verdiği
yetki çerçevesinde, Merkezi yönetir, temsil eder ve Merkezle ilgili işlemleri yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek,
e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak,
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıllık bir dönem için Üniver-
sitenin tam zamanlı öğretim elemanları içerisinden görevlendirilecek üç üye ile görevlendiril-
miş ise müdür yardımcılarından oluşur. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu üyeleri görevlendi-
rildiği usul ile görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine,
aynı usulle yeniden seçim yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi so-
nuna kadar görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, belirlenen gün-
demle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11– (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak.
b) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.
c) Merkez faaliyetlerini üstlenecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektör-

lüğe teklif etmek.
ç) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.
d) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek

karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarını gerçek-
leşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler
arasından önereceği, Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yirmibeş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir. Gerekli hallerde aynı usulle Danışma Kurulu üyeleri görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün veya Yönetim Kurulu-
nun daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-
rarlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(5) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve
Yönetim Kuruluna sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ (İSÜKÖK) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mü-

hendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İSÜKÖK) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesine bağlı olarak İstinye Üniversitesi

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İSÜKÖK) amaçlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Enstitü: İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
c) Merkez: İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygu-

lama Merkezini (İSÜKÖK),
ç) Müdür: İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygu-

lama Merkezi Müdürünü,
d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Üniversite disiplini altında, kök hücre ve doku mühendisliği alanları ile ilgili bilimsel

araştırmalar yapıp her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek, bu konudaki
interdisipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel top-
lantı, kurs ve seminerler düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapıp her türlü tıbbi tetkik ve teda-
viye yönelik sağlık hizmeti vermek.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde
kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

c) Diğer üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu ça-
lışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri
sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak, kök hücre ve doku mühendisliği alanında

dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak, yürütmek ve sonuç-
landırmak.

b) Kök hücre ve doku mühendisliği alanında her türlü bilgi ve veriyi depolamak ve
yaymak.

c) Enstitüde yapılacak lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratuvar, donanım
ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

ç) Üniversite, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak,
gerçekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Üniversite, kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu çeşitli tıbbi cihaz veya
canlı hücre-doku-organ bileşenlerini veya destek malzemelerini üretmek ve analiz etmek ve
bu alanlarda üretilecek ürünler için patent hazırlığı yapmak veya kamuya açık hale getirmek.

e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak ve bu amaçla seminerler, atölye
çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak,
kök hücre ve doku mühendisliği alanlarında bilinçlendirici etkinliklere katılmak ve bu alanda
yer alan çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi
ve benzeri yayınları yapmak.

f) Kök hücre ve doku mühendisliği alanlarında çalışma yapan ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlar ile iş birliği yapmak.

g) Alanında uzmanlaşmış tıp personeli ve bilim adamı yetiştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu

oluşturulabilir.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından kök hücre ve doku mühendisliği konusunda

deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan İstinye Üniversitesi
öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir
ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene
kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı
öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam za-
manlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendire-
bilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde,
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zaman-
larda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi, amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek.
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b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü
de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.
ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.
d) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yö-

netim Kuruluna sunmak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel

gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-
dirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda ge-
rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

g) Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez
çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik
çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni bir üye görevlendirilir. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye
tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya top-
lam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki kez, salt

çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır.
(2) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.
f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER KANSER ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ (İSÜMKAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araş-

tırma ve Uygulama Merkezi (İSÜMKAM)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesine bağlı olarak İstinye Üniversitesi

Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Enstitü: İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

c) Merkez: İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi

(İSÜMKAM)’ ni,

ç) Müdür: İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi Mü-

dürünü,

d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite disiplini altında, kanser ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, kanser ala-

nında her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek, bu konudaki multi- ve

inter-disipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel

toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek.
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b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde

kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

c) Diğer üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları, kalkınma ajansları ile ortak çalışmalar

yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak,

donanım ve verileri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin ana faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak ve kanser alanında dünyadaki teknolojik

ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak.

b) Kanser araştırmaları alanında her türlü bilgi ve veriyi depolamak ve yaymak.

c) Kanser biyolojisi ile ilgili araştırmalara yönelik taleplerin karşılandığı multi- ve in-

ter-disipliner bir araştırma merkezi olarak bu alanda çalışacak araştırmacıların projelerine yö-

nelik bilgi ve altyapı olanakları sağlamak ve bu olanakları imkanlar ve belirlenen ücretler da-

hilinde ve imzalanacak bir işbirliği protokolü altında kullandırmak ve sağlık bilimleri enstitü-

sünde yapılacak proje (ulusal, uluslararası) çalışmalarında merkezin laboratuvar, donanım ve

diğer olanaklarından imkanlar dahilinde, belirli bir ücretlendirme çerçevesinde ve imzalanacak

bir işbirliği protokolü ile ihtiyaç duyanların yararlanmasını sağlamak.

ç) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleş-

tirmek, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek ve kanser hastalarının ihtiyaç duyabileceği

“kişiye özgü” yaklaşımını (precision oncology, tailored-oncology) esas alan tıbbi tetkik ve te-

daviye yönelik sağlık hizmeti vermek.

d) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu kanser ilişkili ihtiyaçları (ilaç, tanı

veya prognoz vs kiti) birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek.

e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak ve bu amaçla seminerler, atölye

çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak,

kamu ve özel kuruluşlarla birlikte kanser alanında bilinçlendirici etkinliklere katılmak ve bu

alanda yer alan çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap,

dergi ve benzeri yayınları yapmak.

f) Kanser konusunda faaliyet gösteren alanında çalışma yapan ulusal ve uluslararası

kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

(2) Merkezin ikincil faaliyet alanı: Ülkemizde Faz 1 onkolojik klinik araştırma yapmaya

yönelik bilgi ve mevzuat birikimini sağlamak, gerekli kliniği ülkemize kazandırmaya yönelik

çalışmalar içinde olmak, kliniği kurmak ve işletmek, söz konusu kliniğin faaliyetleriyle ilişkili

olarak ulusal veya uluslararası ilaç firmaları veya ilişkili kurum/kuruluşlarla ortak projeler, iş-

birlikleri, eğitim toplantıları, çalıştaylar gibi aktiviteleri düzenlemektir.

27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu

oluşturulabilir.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından moleküler kanser araştırmaları ve uygula-

maları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan İs-

tinye Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir

ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene

kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı

öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam za-

manlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendire-

bilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde,

müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zaman-

larda Müdürün görevlerini vekaleten yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi, çalışmalarını amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.

d) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim

Kuruluna sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel

gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-

dirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda ge-

rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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g) Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez

çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik

çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle

yeni bir üye görevlendirilir. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye

tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya top-

lam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerekti-

ğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu

ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİK BİLİMLER ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesine bağlı olarak kurulan

İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim,
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve

Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma esas ve usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 3 üncü maddesinin (j) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak “İstinye Üniversitesi
Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Nörolojik bilimler ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve

uygulamalar yapmak, ürettiği yeni bilgi ve teknolojileri kullanıma sokmak ve eğitim-öğretime
destek vermek,

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde
kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak,

c) Diğer üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu ça-
lışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri
sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:
a) Ulusal ve uluslararası, nörolojik bilimler ile ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar

yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak,
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b) Araştırma sonuçlarını uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüştürmek,
c) Nörolojik bilimler konusunda yeni gelişmeler hakkında ulusal ve uluslararası düzey-

de kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
ç) Nörolojik bilimler konusunda araştırmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla

iletişim ağı oluşturmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,
d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kurum

ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projeler geliştirmek, ihtiyaç veya talep
halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek,
bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,

e) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ve bilimsel aktiviteler yapmak, uluslararası
düzeyde alanında ülkemizi temsil edecek referans merkezi olmak,

f) Nörolojik bilimler konusunda çalışmalar yapan klinik ve temel bilim alanından mes-
lektaşların birbirleriyle olan iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve
onların mesleki çalışmalarında bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek,

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu

oluşturulabilir.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Nörolojik Bilimler ve Elektrofizyoloji araş-

tırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış
eserleri olan İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir
ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene
kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı
öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam za-
manlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendire-
bilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde,
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zaman-
larda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek,
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek,
c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak,
ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak,
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d) Her yılsonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim
Kuruluna sunmak,

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel
gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-
dirilmesini sağlamaktır,

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda ge-
rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur,

g) Müdür, Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalış-
malarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çer-
çevesinde uygular.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni bir üye görevlendirilir. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye
tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya top-
lam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı

üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.
(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,
ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulun-

mak,
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek,
f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 3B TASARIM VE PROTOTİPLEME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (3B TIP) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3B Tasarım ve Prototipleme Uygulama ve

Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesine bağlı olarak 3B Tasarım ve

Prototipleme Uygulama ve Araştırma Merkezi amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: 3B Tasarım ve Prototipleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (3B TIP)’ni,

c) Müdür: 3B Tasarım ve Prototipleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Üniversite disiplini altında, 3 boyutlu çalışmalar ile ilgili bilimsel araştırmalar yapıp

her türlü tetkik ve tedaviye yönelik hizmet vermek, inovasyon alanında bu konudaki interdi-

sipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, yenilik içeren fikirlerin prototiplerinin üretimini

yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs, seminer ve çalıştaylar düzenle-

mek, bilimsel araştırmalar yapıp her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik hizmet vermek,

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde

kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak,

c) Diğer üniversite, kamu kurum ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek

ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım

ve verileri sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak, 3 boyutlu çalışmalar ile ilgili bilimsel araş-

tırmalar yapıp her türlü tetkik ve tedaviye yönelik hizmet vermek, operasyon öncesi ve sonrası
hastaya ait dataların modellenmesi, doku mühendisliğinde kullanılacak modellerin üretilmesi
ile ilgili çalışmaların yapılması, 3 boyutlu yazıcılar aracılığı ile model maketinin hazırlanmasına
yönelik alanında dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma yapmak, yü-
rütmek ve sonuçlandırmak.

b) 3 boyutlu tasarım, modelleme, 3 boyutlu yazıcılar-tarayıcılar ve görüntüleme tek-
nikleri ayrıca prototipleme işlemlerini yapmak, alanında her türlü bilgi ve veriyi depolamak
ve yaymak.

c) Üniversitede yapılacak lisans, lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratu-
var, donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

ç) Kamu kurum ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları planlamak, ger-
çekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek, hastalara her türlü kişiye özgün
modelinin oluşturulması, 3 boyutlu yazıcılardan çıktılarının alınması, 3 boyutlu taramasının
yapılması, tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermesi.

d) Kamu ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu yenilik içeren fikirlerin prototiple-
rinin oluşturulması, sistem ve bileşenlerini sanayi ile birlikte planlamak, üretmek, performans
testlerini gerçekleştirmek.

e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak ve bu amaçla seminerler, çalıştay,
eğitimler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda ya-
yınlar hazırlamak, kamu ve özel kuruluşlarla ile birlikte 3 boyutlu yazıcılar-tarayıcılar alanında
bilinçlendirici etkinliklere katılmak ve bu alanda yer alan çalışmaları destekleyici her türlü
araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.

f) 3 boyutlu tasarım ve prototipleme ile ilgili alanlarda çalışma yapan ulusal ve ulus-
lararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) Alanında uzmanlaşmış personel ve bilim adamı yetiştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
(2) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu

oluşturulabilir.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından 3B tasarım ve prototipleme konusunda de-

neyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan İstinye Üniversitesi öğ-
retim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir
ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene
kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı
öğretim elemanlarından birine verebilir.
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(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam za-

manlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendire-

bilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde,

müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zaman-

larda Müdürün görevlerini yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.

d) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim

Kuruluna sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel

gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-

dirilmesini sağlamak.

f) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda ge-

rekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

g) Müdür, Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez

çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik

çerçevesinde uygular.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle

yeni bir üye görevlendirilir. Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye

tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya top-

lam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı

üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
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ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 14)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında

yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında

değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne

yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan

400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu

KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif

edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen

120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması

gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri

halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi

bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği

KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 

Esas No  : 2008/102 

Karar No  : 2016/48 

DAVACI  : K.H. 

SANIK : NĠYAMEDDĠN ALĠYEV 

SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 

SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ  : 15/06/2008 

SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 27/01/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin 27/01/2016 tarih ve 2008/102 Esas ve 2016/48 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık NĠYAMEDDĠN ALĠYEV 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 6942 

—— • —— 
Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

(KAPATILAN 1. SULH CEZA MAHKEMESĠ 2008/1329-2011/335 E.K.) 

ESAS NO : 2008/1320 

KARAR NO : 2011/52 

KARAR TARĠHĠ : 21.04.2011 

SANIK ADI SOYADI : KATHERINE ALISON KNIGHT 

BABA ADI : PATRICK JAMES 

DOĞUM YERĠ-TARĠHĠ : AVUSTURALYA - 1980 

SUÇ : 5682 Sayılı Pasaport Kanununa Aykırılık 

CEZASI : 1000 T.L. ĠDARĠ PARA CEZASI 

Yukarıda açık kimliği yazılı müĢteki-sanıklar adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği 

iade edildiği ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tesbit edilemediğinden, 7201 Sayılı 

Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün Resmi Gazete’de 

ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. mad gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı 

hususu ilanen tebliğ olunur. 6943 

—— • —— 
Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/61 

KARAR NO : 2016/445 

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 23/09/2016 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince 9 AY HAPĠS, VELAYET 

HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), ĠNFAZ 

SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile 

cezalandırılan Arif ve Cahide oğlu, 29/11/1994 doğumlu, Giresun, Görele, Ġnanca Mah./köy 

nüfusuna kayıtlı ARĠF ÜMĠT ÇOLAK tüm aramalara rağmen bulunamamıĢtır. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 7238 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OTOMATĠK MERKEZĠ GRES YAĞLAMA SĠSTEMĠ KURULMASI  

ĠġLERĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızda otomatik merkezi gres yağlama sistemi kurulması iĢlerinin yapılması ĠĢi 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/474319 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü ġekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı : Fabrikamızda otomatik merkezi gres yağlama sistemi 

kurulması  

b) Niteliği türü miktarı : Fabrikamızın 136 noktasında bulunan ekipmanlar ve 

bunların üzerinde bulunan yağlama noktalarının 

merkezi yağlama sistemine dahil edilmesi.  

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 09/10/2017 Pazartesi günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 09/10/2017 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir  

 8428/1-1 
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TAġINMAZ ―SATIġ‖ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı 

ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taĢınmaz ―satıĢ‖ 

yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 
 

SATIġA KONU 

TAġINMAZ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ (TL) 

ĠHALE ġARTNAMESĠ VE 

TANITIM DOKÜMANI 

BEDELĠ (TL) 

SON TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

Ankara ili, GölbaĢı ilçesi, 

TuluntaĢ Mahallesi, 1416 ve 

1417 no.lu parselde kayıtlı 

toplam 249.658,00 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

2.000.000 

(ikimilyon) 
1.000 (bin) 27/10/2017 

 

1 - Ġhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüĢmeler yapmak 

suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde 

ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilir. 

2 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve 

tekliflerin Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

3 - Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri Ġdare’nin; 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

4 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır. 

5 - Ġhale konusu taĢınmazın yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

6 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

7 - Ayrıca 0 312 585 82 26-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0 312 585 83 54 numaralı 

fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 8434/1-1 
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ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. (EÜAġ)’YE AĠT TAġINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI 

ĠLE BU REZERVE DAYALI SANTRALĠN VE DĠĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI 

ALANLAR) ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA ĠHALE ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 

ĠHALE KONUSU Geçici Teminat 

Tutarı ($) 

Ġhale ġartnamesi ve 

Tanıtım Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Önyeterlilik ve 

Son Teklif Verme 

Tarihi 

EskiĢehir ili, Alpu/TepebaĢı 

ilçelerinde bulunan ve ayrıntıları 

ihale Ģartnamesinde belirtilen 

EÜAġ’a ait Kömür Rezerv Alanı 

ve Enerji Üretim Alanı 

25.000.000- 

(yirmibeĢmilyon) 

25.000-

(yirmibeĢbin) 
26/01/2018 

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (―Ġdare‖)’nca, 4046 

sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi 

çerçevesinde; EÜAġ’a ait, Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı; Kömür Rezerv 

Alanı’ndaki kömür rezervine dayalı olarak çalıĢacak elektrik üretim santralinin, Enerji Üretim 

Alanı’nda kurulması ve bu santralde üretilecek elektrik enerjisinin; ihalede belirlenecek elektrik 

enerjisi birim satıĢ fiyatı üzerinden Elektrik SatıĢ AnlaĢması (ESA)’nın imzalanarak EÜAġ’a 

satılması için, 

―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

2 - ÖzelleĢtirme ihalesi, Teklif Sahibi ile EÜAġ arasında imzalanacak ESA için geçerli 

olacak elektrik enerjisi birim satıĢ fiyatının belirlenmesi amacıyla, 4046 sayılı Kanunda belirtilen 

pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleĢtirilecektir. Pazarlık usulü eksiltmeye esas elektrik 

enerjisi baĢlangıç satıĢ fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu 

tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin 

katılımı ile yapılacak açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

Pazarlık usulü için, eksiltmeye esas elektrik enerjisi baĢlangıç birim satıĢ fiyatı ihale 

Ģartnamesinde belirtilmiĢtir. 

3 - Ġhale için verilen teklif herhangi bir Ģartı içeremez.  

4 - Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler ve 

yatırım fonları, en az bir tüzel kiĢinin bulunduğu Ortak GiriĢim Grubunda üye olarak yer 

alabilirler. Ġhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale hakkında 

hazırlanan Ġhale ġartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin 

karĢılanması zorunludur. Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak GiriĢim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir 

Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 

5 - Ġhale hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kiĢi ve 

Ortak GiriĢim Grubunun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı Ġdare’den ―Alındı Belgesi‖ 

karĢılığında temin edebilmeleri için; 

- Ġdare’nin aĢağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek 

Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kiĢi ve Ortak GiriĢim Grubu üyelerini temsil ve 

ilzama yetkili kiĢi/kiĢiler tarafından imzalanacak) Ġdare’ye teslim etmeleri, 
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- Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 25.000- (yirmibeĢbin) TL’nin 

Ġdare’nin; 

T.HALK BANKASI A.ġ. ANKARA KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki: 

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL, 

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. ANKARA KAMU KURUMSAL ġUBESĠ nezdindeki:  

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü 

Gelirleri TL, 

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ġUBESĠ nezdindeki: 

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz TL 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde ―ELEKTRĠK 

ÜRETĠM A.ġ.YE AĠT ESKĠġEHĠR ĠLĠ, ALPU VE TEPEBAġI ĠLÇELERĠNDE BULUNAN 

TAġINMAZLAR [KÖMÜR REZERV ALANI ĠLE BU REZERVE DAYALI SANTRALĠN VE 

DĠĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJĠ ÜRETĠM ALANI] ĠÇĠN TANITIM 

DOKÜMANI VE ĠHALE ġARTNAMESĠ BEDELĠ‖ ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel 

kiĢinin ve/veya Ortak GiriĢim Grubunun veya Ortak GiriĢim Grubu üyelerinden birinin isminin 

açıkça belirtilerek) Ġdare’ye teslim etmeleri  

gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak 

için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez. 

6 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek ve ihaleye 

katılabilmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminatın verilmesi gerekmektedir. 

7 - Katılımcıların, önyeterlilik baĢvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ile tekliflerini Ġhale ġartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; 

―[ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.YE AĠT ESKĠġEHĠR ĠLĠ, ALPU VE TEPEBAġI ĠLÇELERĠNDE 

BULUNAN TAġINMAZLARIN (KÖMÜR REZERV ALANI ĠLE BU REZERVE DAYALI 

SANTRALĠN VE DĠĞER VARLIKLARIN YAPILACAĞI ENERJĠ ÜRETĠM ALANI) 

ĠHALESĠNE ĠLĠġKĠN TEKLĠF - GĠZLĠ]‖ ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde Ġdare’nin 

aĢağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve 

saatinden sonra Ġdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tâbi olmayıp Ġdare, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme tarihi 

sona ermeden duyurulacaktır. 

9 - Yabancı kiĢiler ile Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli Ģirketlerin ihaleye katılarak 

ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmesini ve ESA’yı imzalamaları; Yabancı Yatırımlar Mevzuatı, 2565 

sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6446 

sayılı Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, 

bu durumun mümkün olup olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en 

kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

10 - Ġhaleye iliĢkin diğer hususlar Ġhale ġartnamesinde yer almaktadır. 

T.C. 

BAġBAKANLIK 

ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 KurtuluĢ / ANKARA 

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07 

 8435/1-1 
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50 KALEM SAC-PROFĠL-BORU-MĠL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı 50 kalem Sac-Profil-Boru-Mil Grubu Malzemeler %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık 

Ġhale Usulü ile satınalınacaktır. 

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

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.10.2017 saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak 

Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

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

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

bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8226/1-1 

————— 

25 KALEM KONVEYÖR BANT GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı 25 kalem Konveyör Bant Grubu Malzemeler %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile satınalınacaktır. 

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

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.10.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

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

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

bazında kısmi teklif verebilirler. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8225/1-1 
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13 KALEM BĠLGĠ SĠSTEM AKTĠF VE PASĠF YEREL ALAN AĞI  

MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kocaeli Gölcük Deniz Ġkmal Merkezi Komutanlığı 

ihtiyacı olan 13 kalem Bilgi Sistem Aktif ve Pasif Yerel Alan Ağı Malzemesi ihtiyaç sahibi 

kuruluĢça hazırlanan Genel ve Teknik Ġstekler Listesine, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek 

Hususlar Listesine ve istenilen Cisco veya HP markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte Genel ve Teknik Ġstekler Listesine, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlar Listesine 

ve istenilen Cisco veya HP markalarından birine, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan Genel ve Teknik Ġstekler Listesine, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlar 

Listesine ve istenilen Cisco veya HP markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 8425/1-1 
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5 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ Teknik AraĢtırma ve Kalite Kontrol 

Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı "5 Kalem Laboratuvar Cihazı", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8426/1-1 
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ARAÇ PLAKA TANIMA VE ARAÇ ALTI ARAMA KAMERA SĠSTEMLERĠ TEMĠN VE 

TESĠSĠ ĠġĠ DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 14. MADDESĠNE GÖRE  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünden: 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/01 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Sazgın Köyü Civarı 27270 Oğuzeli/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 582 11 11 – 0 342 582 10 11 

c) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği adres : DHMĠ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve Ġk. Müd. - 

Teknik Blok Oğuzeli/Gaziantep 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı- Araç Plaka Tanıma ve Araç Altı Arama 

Kamera Sistemi Temin ve Tesisi 

b) Teslim yeri : Proje ve ġartnamelerde Belirtilen Yerlere 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 45 (kırk 

beĢ) takvim günüdür.    

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Gaziantep Havalimanı BaĢmüdürlük Toplantı 

Salonu - Oğuzeli/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 17.10.2017 Salı Günü, Saat 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi:  

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Teklif edilen sistemleri içeren parça katalogu, malzemelere ait teknik bilgileri 

açıkça belirtilen orijinal dokümanlar teklif zarfı içinde sunulacaktır. 

4.2.3. Sistemlere ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmıĢ yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin 

istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)  

4.3- Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede ―Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Temin ve Tesisi ĠĢleri‖ benzer iĢ 

olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) 

karĢılığı aynı adresten Ġstekliler (Doküman satıĢında EKAP’a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır) 

tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte 

DHMĠ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve Ġk. Müd. - Teknik Blok Oğuzeli/Gaziantep 

adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve Ġk. 

Müd. - Teknik Blok Oğuzeli/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (yetmiĢ beĢ) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 8321/1-1 



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

TÜRKÖK KÖK KART ALIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin 

ihtiyacı için Anti Serum (Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D) alımı Ġdari, Teknik ġartname ve ekleri 

hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi 

sureti ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA‖ 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 0 (312) 

293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 19.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 19.10.2017 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8431/1-1 

—— • —— 

138-01 NOLU REAKSĠYON TANKININ ISITMA SĠSTEMĠ OTOMASYONUN YAPILMASI, 

SEVĠYE ÖLÇME SĠSTEMĠYLE BĠRLĠKTE FĠLTRELĠ ALKOL SAYACI MONTAJI 

YAPILARAK SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 138-01 nolu reaksiyon tankının ısıtma sistemi 

otomasyonunun yapılması, seviye ölçme sistemiyle birlikte filtreli alkol sayacı montajı yapılarak 

kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 04 Ekim 2017 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 8437/1-1 
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CĠHAZ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Cihaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/475057 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

  06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : --- 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : --- 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 5 Adet Rezistivite Cihazı Vericisi, 15 Adet 

Rezistivite Cihazı Alıcısı (Teknik Ģartnamede özellikleri 

belirtilen 15 Adet Dizüstü Bilgisayar ve yardımcı 

donanımlar dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : Jeofizik Etütleri Dairesi BaĢkanlığı Ambarları 

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

talimatı tebliğinden itibaren 60 (altmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Ġhale Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 09/10/2017 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 

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

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki 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 Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

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

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Ġstekliler, tekliflerinde sağlayacağı tüm malzemeleri, gerekli raporları ve tüm iĢlemleri 

kontrol listelerini belirtecektir. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Ġdaremizce benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

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

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

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

eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

adresten (Makine ikmal Daire BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir. 

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

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

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

Kanunlara tabi değildir. 8423/1-1 
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MÜLKĠYETĠ BELEDĠYEMĠZE AĠT 50. YIL MAHALLESĠ MEZBAHA SOKAK NO: 79 

ADRESĠNDE BULUNAN KUM ELEME TESĠSĠ ĠġLETMESĠNĠN ON YIL MÜDDETLE 

KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Niksar Belediye Başkanlığından: 

Belediye Encümenin 12.09.2017 tarih ve 17/216 sayılı kararıyla Mülkiyeti Belediyemize 

ait Kum Eleme Tesisinin iĢletmesi On (10) yıl müddetle ihaleye çıkartılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt no : 12.09.2017/17-216 

2 - Ġhaleye Dair Bilgiler : 

ĠHALE ADI 

MUHAMMEN 

BEDEL ¨/Ay 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT (¨) TARĠH SAAT 

Mülkiyeti Belediyeye ait 50. 

Yıl Mahallesi Mezbaha 

Sokak No:79 adresinde 

bulunan Kum Eleme 

Tesisinin ĠĢletmesi On yıl 

müddetle Kiralama Ġhalesi 

40.000,00 144.000,00 03.10.2017 10:30 

 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye BaĢkanlığı toplantı salonu 

Niksar/Tokat 

4 - Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine 

Ġstinaden Açık Teklif Usulüyle Artırma 

5 - Ġhale ġartnamesi : Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Niksar/Tokat adresinden temin 

  edilebilir. 

6 - Ġhaleye Katılmak Ġsteyenlerden Ġstenilen Belge: 

a) Gerçek KiĢiler 

a- Kimlik Fotokopisi 

b- Adres Beyanı 

c- 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen geçici teminat 

d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname 

b) Tüzel KiĢiler 

a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiĢ 

noter tasdikli imza sirküleri 

b- Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat 

d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname 

7 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin Ġhale Saatinden önce Ġhale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlanen duyrulur. 8385/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 

AYDIN ġEHĠR HASTANESĠ 

YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠ 

Aydın ġehir Hastanesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢ Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu 

Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına ĠliĢkin Uygulama 

Yönetmeliği‖ (buradan baĢlayarak ―Yönetmelik‖ olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda 

gerçekleĢtirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 04.01.2002 

tarihli 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. Ġhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi 

kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.  

Ön yeterlik değerlendirmesine iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Proje Aydın’da yapılacaktır. Proje; 800 yataklı genel hastane ve ticari hizmet alanları 

yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, 

inĢaatını, tıbbi cihazları ve diğer donanım ile sağlık yerleĢkesi için gerekli mefruĢatı ve donanımı 

sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve 

onarım (yenileme) hizmetini, ortak hizmetler yönetimi hizmeti, mefruĢat bakım onarım hizmeti, 

tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, 

otopark hizmeti, temizlik hizmeti, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik 

hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / resepsiyon / yardım masası / taĢıma hizmetleri, çamaĢır ve 

çamaĢırhane hizmetleri, yemek ve yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme 

hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim 

hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Ġdare onayını alacak tıbbi hizmet 

dıĢındaki alanların da yapım ve iĢletilmesini üstlenecektir. Kamu Özel ĠĢbirliği modeli ile 

gerçekleĢtirilecek olan Aydın ġehir Hastanesi Projesi yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2,5 

yıl, çeĢitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3,5 yıl, iĢletme dönemi de 25 yıl olmak 

üzere sözleĢme süresi toplam 27,5 yıl, yapım süresinde uzatma verilmiĢse en çok 28,5 yıldır. 

2 - Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Ġhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dıĢı 

bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilmektedir. ĠĢ ortaklıkları ön yeterlik baĢvurusunda bulunabilir, ancak 

konsorsiyumlar bulunamaz. 

3 - Ön yeterlik baĢvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eĢdeğer belgeler ile ön yeterlik 

Ģartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir. 

4 - Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri isteklilerin (a) Ön yeterlik ilanının yayınlandığı 

yıldan önceki son iki veya üç yıllık ortalama cirolarının 100.000.000 USD (Amerikan Doları) den 
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daha düĢük olmaması, (b) son iki veya üç yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları 

veya yeminli mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali 

müĢavir görüĢlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar 

nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatlarının toplam 50.000.000 USD (Amerikan Doları) den daha az olmaması Ģeklindedir. ĠĢ 

ortaklığı oluĢturmak suretiyle ön yeterlik baĢvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a), (b) 

ve (c) fıkrasında belirtilen ölçütleri birlikte karĢılaması yeterlidir. 

5 - Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren 

geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan 

bir hastane yapım iĢinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamıĢ olması, (b) son beĢ yıl 

içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluĢturmuĢ 

olması veya en az bir yıllık süre boyunca iĢletimini tedarik etmiĢ olması, (c) son beĢ yıl içinde 

hastane veya sağlık kuruluĢlarına yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme 

hizmeti vermiĢ olması, (ç) son beĢ yıl içinde hastane veya sağlık kuruluĢlarına, yıllık ortalama en 

az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiĢ olması Ģeklindedir. 

6 - Ġsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim 

Belgesi sunması gerekmektedir. ĠĢ ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karĢılayabilir. Ġstekliler bu 

ölçütleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karĢılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik 

baĢvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iĢ ortakları veya alt yükleniciler tarafından 

karĢılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir. 

7 - Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli 

bildirim yapılacaktır. 

8 - Ön yeterlik dokümanı Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cd. No: 9/5 Kat: 7 

Bilkent - Ankara adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 

hesap numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra Ġdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri 

alınabilir. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur. 

9 - Ön yeterlik baĢvuruları 07.11.2017 günü saat 15.00’e kadar Ġdare’nin T.C. Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. 1604 Cd. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent - Ankara adresine elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

10 - Ġdarenin Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu 

Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cd. No: 9/5 Kat:7 Bilkent - Ankara. 

Telefon: 0312 585 64 92-93 

E-Posta: kamuozel_db@saglik.gov.tr 

11 - Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 8415/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8418/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8417/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8424/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85318 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 15.08.2017 tarih ve 

1151/1967 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 

14.09.2017 tarih ve 1977/4073 sayılı kararıyla onaylanmıĢtır. 85318’nolu parselasyon planı 

27.09.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85318 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

30 Ağustos Mahallesi 47464 ada 1 ve 48511 ada 1 nolu parseller. 

Ġlanen duyurulur. 8355/1-1 

————— 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85281 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 28.06.2017 tarih ve 916/1578 sayılı kararı ile uygun görülmüĢ, 

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 07.09.2017 tarih ve 1897/4060 sayılı kararlarıyla 

onaylanmıĢ olup, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 27.09.2017 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna 3. kez asılmıĢtır. 

85281 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Etimesgut ilçesi, Fevziye Mahallesi, 101/17, 18, 19 - 102/4, 5, 6 -103/13, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - 107/61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 - 108/1 - 112/1, 2 - 113/1, 2, 3, 4 - 115/1 - 117/1 - 118/1, 2 - 

119/1, 2 - 120/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-121/1, 2, 3, 4 -122/1, 2- 123/1, 2-124/1, 2, 3, 4-125/1 -126/1,- 

127/1 -128/1, 2, 3 -129/1, 2 - 130/1, 2, 3 - 131/1 - 132/1, 2, 3, 4 - 133/1, 2, 3 - 134/2 - 135/1 - 

136/1, 2, - 137/1, 2, 3, 4, 5, 6 - 138/1, 2, 3, 4 - 139/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 140/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 

141/1 - 142/1, 2 - 143/1, 2 sayılı Ada/parseller 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8356/1-1 

—— • —— 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

BaĢvuru Tarihi : 26.09.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 10.10.2017 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili 

maddeleri uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili 

Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen 

asgari baĢvuru koĢullarını sağlamıĢ olmak ve aĢağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı 

Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör ve Doçent 

kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. 

ADRES: Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ 

ANKARA 

PROFESÖR KADROSU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 
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4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 

DOÇENTLĠK KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve baĢvurulan kadro 

yazılacaktır) 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) YurtdıĢında 

alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekir. 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise - varsa 

- atanma yazısı) 

8 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar - daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile - çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü. 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 

 

Birimi Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Program Unvanı Adet BaĢvuru KoĢulları 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji Profesör 1 

Fizyoloji alanından ulusal ve 

uluslararası çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji Doçent 1 

Doçentliğini Fizyoloji alanından 

almıĢ olmak. 

Tıp 

Fakültesi  

Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Uzmanlığını Fizyoloji alanından 

almıĢ olmak. 

 8427/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

    

Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 201 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.08.2017 - 2808  ġANLIURFA  

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Mollahamza Mahallesi, Küçükköprü Mezrası sınırları içerisinde 

bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tilantar 

Höyüğü'nün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 14.08.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1402 sayılı tescil kararı okundu. Konunun 

dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Mollahamza Mahallesi, Küçükköprü Mezrası sınırları içerisinde 

bulunan ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tilantar Höyüğü'nün ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1402 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Tilantar Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı  doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde  

Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.06/610 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2017 - 206 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2017 - 4258 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Ayvalı Köyü, KarĢıyaka Mevkiinde yer alan Doğu Roma 

(Bizans) YerleĢiminin I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; 

Kütahya Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.06.2017 tarih ve 

70728218.138.02./1530 sayılı yazısı ve ekleri ile faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum 

görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 16.06.2017 tarih ve 38092246-165.02-43.06/610-1038 sayılı yazısı ve eki, Orman 

ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 

18031414-045-135466 sayılı yazısı ve eki, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama 

Dairesi BaĢkanlığının 23.06.2017 tarih ve 97880894-203.99-E.17074 sayılı yazısı, Kütahya Ġl 

Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 14.07.2017 tarih ve 35867791-754-

E.7798 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 20.07.2017 tarih ve 

58612938-045.01-E.3321 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 19.07.2017 tarih ve 20913469-101.29.02-E.420387 sayılı yazısı ve ekleri ile 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 13.09.2017 tarih ve 3285 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Ayvalı Köyü, Doğu Roma (Bizans) YerleĢiminin I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 02.06.2017 tarih ve 130 sayılı rapor doğrultusunda sınırları kararımız eki 

1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenen Doğu Roma (Bizans) 

YerleĢiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; Ģerh konulacak parseller 

listesinin ve tescil fiĢinin onaylanmasına; müze raporunda belirtilen kaçak kazıyı yapan kiĢiler 

hakkında TavĢanlı Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve suç duyurusu 

sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; kaçak kazı sonucu ortaya 

çıkan çukurların Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde belgelenerek (fotoğraf, çizim vs.) 

kapatılmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.13/50 

Toplantı Tarihi ve No : 14.02.2014 - 141 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.02.2014 - 3416 ĠZMĠR 

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Kılcanlar Köyü'nde, Kuyutepe'nin güneyinde bulunan 

tümülüsün arkeolojik sit alanı olarak tesciline iliĢkin, 5177 sayılı Kanun ile değiĢik 2863 sayılı 

Kanun kapsamında Kurul Müdürlüğünün 15/01/2013 tarihli ve 168 sayılı yazısı ile istenen ilgili 

Kurumların görüĢlerinin iletildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel 

Müdürlüğünün 23/01/2013 tarih ve 16070 sayılı yazısı, Altyapı ve Kentsel DönüĢüm Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü'nün 23/01/2013 tarihli ve 330 sayılı yazısı, Mekânsal Planlama Genel 

Müdürlüğünün 24/01/2013 tarihli ve 1303 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 14/02/2013 tarihli ve 85317 sayılı yazısı, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 28/01/2013 tarihli ve 19349 sayılı yazısı, Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 04/02/2013 tarihli ve 34005 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 30/01/2013 tarihli ve 414 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

IV.Bölge Müdürlüğü-Manisa ġube Müdürlüğü'nün 01/02/2013 tarihli ve 22547 sayılı yazısı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 21/02/2013 tarihli ve 16622 sayılı yazısı, 

Manisa Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 19/02/2013 tarih ve 1898 sayılı 

yazısı, Akhisar Orman ĠĢletme Müdürlüğünün 07/03/2013 tarihli ve 1799 sayılı yazısı, 

Gölmarmara Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 18/04/2013 tarih ve 544 sayılı yazısı, 

Manisa Kadastro Müdürlüğünün 11/06/2013 tarih ve 36 sayılı yazısı, 21/03/2013 tarih ve 2239 

sayı ile kayıtlı uzman raporu ile 12/02/2014 tarih ve 175 sayı ile kayıtlı  uzman raporu ve tümülüs 

yakınından geçen Ankara-Ġzmir Otoyolu güzergâhına iliĢkin Kurulumuzca alınan 22/05/2013 

tarihli ve 2285 sayılı karar okundu, yazı ekleri ve karar eki ile iĢlem dosyası incelendi yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Kılcanlar Köyü'nde, Kuyutepe'nin güneyinde bulunan, 

kısmen 23 ve 24 parsellerde yer alan tümülüsün kararımız eki 1/2000 ölçekli pafta üzerinde 

sınırları gösterildiği biçimde I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve ekli 

tescil fiĢinin uygun olduğuna, kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesince kapatılmasına, kaçak 

kazıyı gerçekleĢtirenler hakkında yasal iĢlem baĢlatılmasına, 

Kararımız ile tescil edilen I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit alanına iliĢkin GeçiĢ Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma KoĢullarının: 

1-Bahse konu alanda herhangi bir amaçla yapı yapılamaz,  

2-Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamaz, 

3-Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün ve varsa Kazı BaĢkanının görüĢüyle birlikte konu Koruma Bölge Kurulunca 

değerlendirilmeden herhangi bir uygulama yapılamaz, 

4-TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez,  

5-Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yapılamaz, ağaçlandırmaya 

gidilemez, 

Hükümlerinin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine ve 

kararımız ile tescillenen I.(Birinci) derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik, 2863 sayılı Yasanın 17. 

maddesi gereği koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.06.615 

Toplantı Tarihi ve No : 17.08.2017 - 312 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.08.2017 - 7221 BURSA 

Bursa ili, Ġznik ilçesinde, Ġznik Gölü içerisindeki kalıntılara yönelik olarak gerçekleĢtirilen 

sualtı araĢtırmasının sonuçlarının değerlendirilmesine iliĢkin Bursa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 23.06.2017 gün ve 2744 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 14.08.2017 gün ve 4178 

sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa ili, Ġznik ilçesinde, Ġznik Gölü içerisindeki kalıntılara yönelik olarak gerçekleĢtirilen 

sualtı araĢtırmasında tespit edilen 2863 sayılı Kanun kapsamındaki yapı kalıntılarının bulunduğu, 

sınırları kararımız eki paftada iĢaretli alanın önerilen Ģekilde K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 

sayılı Ġlke Kararı da dikkate alınarak 1.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.15.610 16.15.2186  

Toplantı Tarihi ve No : 16.08.2017 - 311 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.08.2017 - 7187 BURSA  

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, DemirtaĢ Cumhuriyet Mahallesindeki Tepecik Höyüğü 

2.derece Arkeolojik Sit alanı ve çevresine yönelik olarak gerçekleĢtirilen irdeleme çalıĢmasının 

sonuçlarının değerlendirilmesine iliĢkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

13.07.2017 gün ve 142696 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 03.08.2017 gün ve 4004 sayılı raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, DemirtaĢ Cumhuriyet Mahallesindeki Tepecik Höyüğü 

2.derece Arkeolojik Sit iliĢkin olarak alınan Kurulumuzun 10.06.2017/7108 sayılı kararı 

doğrultusunda, Kurulumuzun 13.05.2011/6853 sayılı kararı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2017 gün ve 142696 sayılı yazısı doğrultusunda, Bursa Müzesi 

Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢma 

doğrultusunda önerilen Ģekilde sınırları kararımız eki paftada belirlenen höyüğün bulunduğu 

alanın 1.derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; höyüğün çevresindeki höyük ile etkileĢim 

içerisinde olması nedeniyle korunması önerilen alanın, sınırları kararımız eki paftada belirlenen 

Ģekilde yapılan düzeltmeyle 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; 

Belirlenen sınırların dıĢında kalan, Osmangazi Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 298 

ada-4 parselde, T.K.T.V.K.Y.K.’nun 14.05.1987/3183 sayılı kararıyla korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı niteliği taĢımaması nedeniyle tescil edilmeyen yapının, günümüzde herhangi bir 

izinin ulaĢmaması nedeniyle, söz konusu parselde yapılmak istenen imalatların Belediyesince 

değerlendirilmesinde, uygulama sırasında 2863 sayılı Kanunun 4.maddesine uyulması kaydıyla 

sakınca bulunmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



27 Eylül 2017 – Sayı : 30193 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 
 8398/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2017 – Sayı : 30193 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520

Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu
Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki
22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
— Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (İSÜEPAM)
Yönetmeliği

— İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama
Merkezi (İSÜKÖK) Yönetmeliği

— İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi
(İSÜMKAM) Yönetmeliği

— İstinye Üniversitesi Nörolojik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliği

— İstinye Üniversitesi 3B Tasarım ve Prototipleme Uygulama ve Araştırma
Merkezi (3B TIP) Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 14)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2014/12321 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2014/12849 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


