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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2018/11963

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                 S. SOYLU

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11964

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi

Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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) Araştırmacı: Üniversite kaynaklarını kullanan ve Üniversitede araştırma görevi icra

eden ya da harici destekleyici ve bağışçılar tarafından finanse edilenler de dâhil olmak üzere
başka bir şekilde Üniversite tarafından yürütülen araştırma projelerine katılan tüm personeli
ve öğrencileri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite-sanayi arasında koordinasyonu sağla-

mak, Üniversitedeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek bu faaliyetleri nitelik
ve nicelik yönünden arttırmak, Üniversitenin geliştirdiği bilgi ve teknolojiyi toplayarak reka-
betçi ürün veya süreçlere dönüştürmek, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin Üni-
versitede üretilmesini ve ortak projeler geliştirilerek ulusal ve uluslararası hibe fonlarından
daha fazla yararlanılmasını temin etmek, Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileşti-
rilmesini, araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini
sağlayarak katma değer oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Üniversite araştırma-geliştirme stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek,
b) Üniversitenin politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak,
c) Merkezin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak,
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ç) Üniversitenin akademik, idari ve araştırma birimleri arasındaki araştırma-geliştirme
işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak,

d) Araştırmacılara ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgi
sunmak, fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, büt-
çeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında danışmanlık sunmak,

e) Araştırmacıların, araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği bü-
rokratik sorunların çözülmesine yardımcı olarak bu faaliyetlerin hızını ve verimliliğini artır-
mak,

f) Araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek üniversite-sanayi işbirliklerine
aracılık etmek, sanayicinin ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen eşleştirmesi sağlamak, da-
nışmanlık, proje, staj gibi işbirliklerinde koordinasyonu sağlamak,

g) Araştırmacı ve sanayici veri tabanlarını oluşturmak ve güncellemek,
ğ) Üniversite kaynaklı buluşların patent, marka, ıslahçı hakkı, tasarım ve diğer fikri

mülkiyet hakları ile korunması, tanıtılması ve ticarileştirilmesi konusunda hizmet vererek Üni-
versite fikri ve sınai mülkiyet hakları portföyünün oluşumu sürecine katkıda bulunmak,

h) Araştırmacılar için girişimciliği teşvik etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak, ön kuluçka hizmeti sunmak, şirketleşme faaliyetlerine yönelik destek ve danışmanlık
hizmetleri sunmak,

ı) Ulusal ve uluslararası teknoloji transfer ofisleri ile işbirliği içerisinde çalışarak pay-
daşların olduğu çalışma ortamları hazırlamak,

i) Amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversiteler, dernekler,
vakıflar, odalar ve şirketler de dâhil kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişinde bu-
lunmak, Üniversite adına işbirliği protokolleri yapmak ve işbirliğini yürütmek,

j) Amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşme-
leri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek,

k) Amaçları doğrultusunda kurs, seminer, sempozyum, proje pazarı, çalıştay, kongre,
konferans, toplantı, yarışma ve benzeri ulusal ve uluslararası eğitim ve etkinlikler düzenlemek,
katılımcılara katılım belgesi, ödül vermek,

l) Faaliyet alanına giren konularda gerekli veri kayıtlarını tutmak ve izlemek, buna iliş-
kin Üniversitenin ve diğer kurumların veri tabanlarından yararlanmak ve bunların gelişmesi
amacıyla bilgi girişi konusunda katkı sağlamak,

m) Faaliyet alanına giren konularda rapor, bülten, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın
faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten ve bir bilim

dalında doktora yapmış, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından
iki yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi, haklı nedenler bulunması du-
rumunda, bu sürenin tamamlanması beklenmeden Rektör kararıyla görevinden alınabilir. Mü-
dür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları kapsa-
mında faaliyet gösterebilecek yetkinlikteki öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı
görevlendirir.
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(4) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından
biri vekâlet eder. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine
yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirle-

mek, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
b) Faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yü-

rütmek,
c) Organların faaliyetlerini planlamak ve uyumlu işleyişlerini sağlamak,
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını Danışma Kurulunun görüş ve

önerilerini dikkate alarak hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını alarak Rektöre sunmak,
d) Merkezin finans kaynaklarını geliştirmek ve bu kaynakların Merkezin amaçları doğ-

rultusunda kullanımını sağlamak,
e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Yönetim Kuruluna sunmak,
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve

Yönetim Kurulunun uygun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak,
g) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı sonuçlarını derleyip değerlendiril-

mek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı

katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder.
(2) Müdürün daveti üzerine, müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı

olmaksızın katılabilir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, Üniversitede tam gün çalışan, en az biri Sosyal
Bilimler, biri Fen Bilimleri, biri de Sağlık Bilimleri alanından Müdürün önereceği iki kat öğ-
retim elemanı aday arasından Rektör tarafından seçilerek iki yıl için görevlendirilir.

(2) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri
aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez ve en az dört üyeyle
toplanır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Kararlar, en az dört üyenin olumlu oyu ile
alınır. Oylama açık usulle yapılır ve oy eşitliği halinde Müdürün oyu esas alınır.

(4) Mazeretsiz üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu
üyesinin üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin üst düzey takibi ve gözetimini sağlamak,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını onaylamak,
c) Merkez birimlerinin işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları al-

mak,
ç) Müdür tarafından hazırlanacak program önerilerini incelemek ve karara bağlamak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını inceleyerek Rektörlüğe

sunulmak üzere onaylamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; ilgili öğretim elemanları, öğrenciler, ilgili kurum

ve kuruluş temsilcileri ve diğer ilgili kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri
de katılırlar. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından haklarında üyelikten çıkarıl-
malarına dair karar alınmadığı veya kendi istekleri doğrultusunda üyelikten ayrılmadıkları sü-
rece üyelik görevini sürdürürler.
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(2) Danışma Kurulu en az 35 en fazla 40 üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi üç yıl-
dır. Görevden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Danışma Kurulu yılda en az
iki defa Müdürün başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak alınacak tedbirler ile yapılacak
uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler
MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uzmanlaşmaya ve

iş bölümüne yönelik alt birimler kurulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Gerek gö-
rülen alanlarda mevzuatın izin vermesi halinde hizmet alımı ile personel görevlendirilebilir.

Ekipman ve demirbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 27/4/2014 tarihli ve 28984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ak-

deniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2016 tarihli ve 29739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin başarısız statüden çıkarak eğitimlerine devam edebilmeleri için
GNO’larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/6/2016 29739

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/4/2017 30033
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Çağ Üniversitesinden:
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-
larının görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Çağ Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Çağ Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Öğrencinin yaratıcı, bilimsel, yenilikçi eğitimiyle iş hayatını bütünleştirmek,
b) Üniversitenin çalışma hayatıyla uyumlanma sürecini devam ettirmek,
c) Öğrencilerin staj ve kariyere hazırlık süreçlerini doğru, bilinçli ve nitelikli yöntem-

lerle öğrenerek; iş dünyasına daha başarılı hazırlanmalarını sağlamak,
ç) Staj ve mezuniyet sonrasında da öğrencilerin istenilen ve tercih edilen bir insan kıy-

metine dönüşmelerine yardımcı olarak istihdamlarına destek vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kişisel gelişim seminerleri ve markalı işveren seminerleri düzenlemek,
b) İşyeri saha ziyaretleri yapmak,
c) Sertifika programları düzenlemek,
ç) Koçluk hizmetleri vermek,
d) Kurumsal tanıtım günleri düzenlemek,
e) Kariyer fuarı günleri düzenlemek,
f) Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek,
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g) Özel sektör ile işbirliği protokolü yapmak ve protokolün gereklerini icra etmek,
ğ) Özgeçmiş mülakat eğitimleri vermek,
h) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği öğretim elemanları

arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Müte-
velli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev
süresi dolmadan da aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Mü-
dür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı za-
manlarda, Müdür Yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer
ise aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcısının
da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyon

sağlamak,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulunun

önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen yedi öğretim ele-
manından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyeti tarafından
onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti
üzerine toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar ve kanunlarla

belirtilen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ile ilgili kararlar almak ve geleceğe dönük
faaliyetlere ilişkin plan ve proje önerilerini sonuçlandırmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacının karşılanması
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün bu-

lunduğu birimdeki mevcut akademik ve idari kadrolardaki elemanlar vasıtasıyla karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, 2547 sayılı Ka-

nun, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2017 tarihli ve 30191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir. Tezini savunabilmesi için, tezinden ürettiği bir makaleyi yayımlamış veya ya-
yımlanmak üzere kabul almış olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve ça-
lışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencinin tezini savunabilmesi
için, tezinden ürettiği bir makaleyi yayımlamış veya yayımlanmak üzere kabul almış olması
gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son

cümlesi ile 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılından
önce tez aşamasına geçmiş öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2017 30191
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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: Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Harran 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) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme

faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde yürütmek,
b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar,

uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak,
geliştirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağla-
mak,

c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar
altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek,
Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma
sunmak,

d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakı-
mı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek imkânları sağlamak,

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel
bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü
alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

f) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversi-
teler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği
yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı ha-
zırlamak,

ğ) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme
ve destek birimi oluşturarak Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak,

h) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdam
edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ı) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve
gelirinin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak,

i) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası ge-
çerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gele-

bilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli la-
boratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak,

b) Üniversitedeki ve her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile
diğer ülke üniversitelerindeki araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek
vermek, işbirliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç
duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar
yapmak,

c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye,
gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar
ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

ç) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında
çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzen-
lemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon
merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde
bulunmak,

d) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak,

e) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultu-
sunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak,

f) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,
uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yü-
rütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak,

ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalış-
malar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi ça-
lışmalarına katkıda bulunmak,

h) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak, patent
inceleme birimi kurmak ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uy-
gulamasına katkıda bulunmak; Merkezin geliştirdiği teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri
yasal buluş haklarını ve uygulamalarını öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılamak suretiyle yurt
dışı kurumlarında kullanımına sunmak,

ı) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle
bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek,

i) Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak,
j) Konferans, sempozyum, çalıştay gibi bilim organizasyonları düzenlemek,
k) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve bece-

rilerle donanımını sağlamak, mühendislik ve bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim
adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek,

l) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incele-
melerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri
laboratuvarları kurmak ve işletmek,

m) Kamu ve özel kuruluşlar ile hizmet alımına yönelik olarak protokoller oluşturmak
ve bu çerçevede ilgili kuruma ayrıcalıklı haklar tanıyabilmek,

n) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya
uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri top-
lantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak ve bu faaliyetlerle ilgili
yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek,
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o) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar,
videolar, basın bildirileri hazırlamak ve çağrılı toplantılar düzenlemek,

ö) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak,
p) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine

getirmek,
r) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,
s) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum,

kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,
ş) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik

çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak,
t) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödül almış ya da bu kurumlarda danışmanlık

hizmeti veren araştırmacılarla işbirliği oluşturmak,
u) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda özel ve kamu personeline yönelik eği-

timler düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları ve görevleri
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl-

lığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görev-
lendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı za-
man Müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim
sorunlarının çözülmesinden, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre karşı
sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Ku-

rulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Ku-
rulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek
ve denetlemek,

c) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin
optimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışma yönünde her türlü tedbirleri almak
ve uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-
lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
için girişimlerde bulunmak,

e) Merkezin araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin görev
tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun gö-
rüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra
uygulamak,
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g) Uygun gördüğü danışmanların ve Danışma Kurulu üyelerinin isimlerini Yönetim
Kurulunun görüş ve onayına sunmak,

ğ) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe
koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,

h) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek,

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-
törlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla üç

yıl için görevlendirebilir. Müdürün görevinin sonlanması ile beraber Müdür yardımcılarının
görev süresi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini
yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

(2) Müdür yardımcılarından biri gerektiği durumlarda Müdüre vekâlet edebilir. Mü-
dürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Mü-
dürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresi dolmadan gö-
revden ayrılması durumunda, görevlendirilmesindeki yol izlenerek, ayrılan Müdürün süresini
doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önere-

ceği, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört
kişiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üye-
nin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu

ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde Müdürün
oyu esas alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda kararlar almak, çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak perso-
nelin niteliklerini belirlemek; Merkez ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara
bağlamak,

b) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda
kararlar almak,

c) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,
ç) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak ele-

manları belirlemek,
d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlen-

dirmek ve karara bağlamak,
e) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı

kararlar almak,
f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, pa-

tent, teknoloji transferi ve benzeri hukuksal haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım
şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

g) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı ve faaliyetlerin mali portresini, sunulan
ürün ve hizmetlerin fiyatını belirlemek,

ğ) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı
belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

20 Haziran 2018 – Sayı : 30454                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek
adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

ı) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe
sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe
iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; Müdür tarafından teklif edilen, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygula-
malarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek
Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
en az on, en çok otuz kişiden oluşturulur. Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında yılda en az
bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hak-
kında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-
tamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri
MADDE 15 – (1) Merkez; temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlarda araştırma

ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı merkez laboratuvarı, AR-GE birimleri ve pilot tesisler
ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur. AR-GE birimlerinin başında, birimdeki iş
akışını düzenleyip uygulayan ve Müdür ile ilişkileri sağlayan bir laboratuvar sorumlusu bulu-
nur. AR-GE biriminin başkanı, Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezin birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2457 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 14/4/1994 tarihli ve 21905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜBİTAM) Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ŞEHİRTÖMER): İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür:  Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre açacağı

şubelerde çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve
Türk soylular dâhil, yabancı uyruklulara Türkiye Türkçesini öğretmek, Türk dilinin tarihsel
gelişimi sürecinde konuşulan ve yazılan tüm eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme-
öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının, farklı
coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültü-
rünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her
türlü araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili
alanlarda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ilgili

mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,
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b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-

mak,

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek

Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak;

kitap, dergi, bülten, raporlar yayımlamak,

ç) Ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; ya-

bancı ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, Türkiye’de bulunan büyükelçilik

çalışanları ve diplomatlara, iş adamlarına, Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek,

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içi görevlendirmelerde, öğretim ele-

manları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak,

e) Türkçe öğrenmek isteyen kişilere yönelik uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye

Türkçesi öğretmek,

f) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde Türk dili öğretimi

üzerine yürütülen mevcut öğretim yöntemlerini geliştirecek uygulama ve araştırma çalışmaları

yapmak ve böylece Türk dili öğretimini daha etkin hale getirmek,

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bölümlerinin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki

tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalış-

malar ile ilgili sertifikalar vermek,

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,

h) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere gerekli kabul belgesi ver-

mek,

ı) Türkiye’ye üniversite öğrenimi görmek üzere gelen öğrencilerin Türkçe bilgilerinin,

üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlilikte olup olmadığını, uluslararası ölçüm stan-

dartlarında belirleyecek Türkçe yeterlik sınavlarını düzenlemek ve sertifika vermek,

i) Türk dili ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları du-

yurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

j) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-

temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak

çalışmalar; dil öğretim yöntemleri konusunda uygulama ve araştırmalar, Türkçe ve diğer dillerin

öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

k) Akademik Türkçe ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek,

l) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik

altyapı oluşturmak, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetleri

gerçekleştirmek,

m) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve Üniversite

tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,
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b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversi-

tenin tam zamanlı öğretim elemanları veya konusunda uzman kişileri arasından iki yıl için gö-

revlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla

görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından en fazla iki kişi

müdür yardımcısı olarak  görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının

da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya

Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek dört üye ve Müdür

olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Gö-

rev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir

üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt

çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yö-

nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Her yılın faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek

ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
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e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek,

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dı-

şından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en az beş üye ile Yönetim Kurulu

üyeleri ile birlikte toplam on kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör

tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek

ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma prog-

ramını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında

görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendir-

mektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafın-

dan görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaş ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

(2) Merkezin her türlü faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli mekan, çalışma ortamı,

teknik altyapı ve tefrişat  Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektör tarafından  sağlanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yü-

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

YARGI İLÂNLARI 

Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/1209 

KARAR NO : 2018/329 

Hakaret suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/02/2018 

tarihli ilamı ile hakkında düĢme kararı verilen Alhaji ve Tarawaki oğlu, 1977 doğumlu, ALADJI 

TARAWALI’ya tüm aramalara rağmen ulaĢılamamıĢtır. Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı 

ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya bir baĢka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 

baĢvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde hükmün 

kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 4390 

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

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2017/134 

Karar No : 2018/132 

Sanık : SALĠH EL BAġA, Abdulhadi ve Meryem oğlu 1995 Halep doğumlu, 

Suriye Ülkesi nüfusunda kayıtlı olup, ġahıs No: 98889256688  

Suç : Göçmen Kaçakçılığı Yapma 

Suç Tarihi : 19/03/2017  

Karar Tarihi : 13/03/2018 

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanık SALĠH EL BAġA hakkında 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda 

Sanığın TCK'nın 79/1-a, 62, 52/2-4, 53. Maddeleri gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPĠS VE 

2.500 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiĢ ve yukarıda 

kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit 

edilemediğinden karar tebliği yapılamamıĢ olup, adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 7201 

Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya 

baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı baĢvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla 

zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna 

baĢvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilan olunur. 4467 

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

Esas No : 2008/533 

Karar No : 2017/84 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Taksirle Birden Fazla KiĢinin Yaralanmasına 

sebebiyet vermek suçundan Bovali ve Aicha oğlu 1987 Casablanca Maroc doğumlu. Casablanca 

Maroc nüfusunda kayıtlı ANAS FATTAR hakkında mahkememizin 21/02/2017 tarih 2008/533 

esas 2017/84 karar sayılı ilamla DÜġMESĠNE karar verilmiĢ olup sanığın adresi tespit 

edilemediğinden ve mernis adresine ulaĢılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiĢtir. 

ĠĢbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya baĢka bir asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 

baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle itiraz yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde hükmün 

kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 4360 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2017/674 

Karar No : 2018/103 

Sanık : ĠBRAHĠM EBULUYUN, Abdulhakim ve Emine oğlu, 1994 HAMA 

doğumlu, Narlıca Mah. Fidanlık Cad. Merkez/HATAY adresinde 

oturur. 

Suç : Binanın Eklentileri Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ EĢya Hakkında 

Hırsızlık, Mala Zarar Verme. 

Suç Tarihi/Saati : 15/08/2017 

Karar Tarihi : 25/01/2018 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında Binanın 

Eklentileri Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ EĢya Hakkında Hırsızlık, suçundan TCK’nın 142/2-h, 

62/1, 53/1. maddeleri uyarınca neticeten 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası, Mala Zarar Verme suçundan 

ise Beraatine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adresinin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatları bila tebliğ iade 

edilmesi ve yapılan adres araĢtırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, 

karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 7201 Sayılı Tebligat 

Kanununun 28, 29. ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ GAZETE’DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek veya bulunulan yer Nöbetçi Asliye 

Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine 

yapılacak bir beyanla bu beyanın tutanağa bağlanıp hakim onayına sunulmak suretiyle, 

CMK’nun 273. maddesi gereğince 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki 

nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt 

katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ne 

gönderilmek üzere istinaf yasa yoluna baĢvurabileceğine, 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 4191 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KĠTĠRLER MAHALLESĠ 66 ADA 37 PARSEL ÜZERĠNE KAT KARġILIĞI ĠġYERĠ VE 

OTEL BĠNASI YAPTIRILACAKTIR 

Gerede Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Ġhalenin konusu iĢin niteliği, yeri ve miktarı: 

Mülkiyeti Gerede Belediyesine ait, Kitirler Mahallesi 66 Ada 37 Parsel numarasıyla 

kayıtlı 1.677,98 metrekare miktarlı arsa üzerine, toplam inĢaat alanı 9.340 metrekare olan iĢyeri 

ve otel binası yapımı iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif 

usulü ile kat karĢılığı ihaleye çıkarılmıĢtır.  

Madde 2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri Gerede Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve 

100,00 TL karĢılığı Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Madde 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:  

a) Ġhalenin yapılacağı adres : Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (Kitirler Mah. 

E.Hükümet Sk No: 2 Gerede/Bolu) 
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b) Ġhale tarihi : 12/07/2018 PerĢembe günü. 

c) Ġhale saati : 14.30 

d) Ġhalenin usulü : Ġhale; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. maddesi 

hükümlerine göre kapalı teklif usulüyle 

gerçekleĢtirilecektir. 

Madde 4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 

Tahmin Edilen Bedel : 3.250.000,00 TL (ÜçmilyonĠkiyüzellibin Türk Lirası) 

Geçici Teminat Miktarı :      97.500,00 TL (DoksanyedibinBeĢyüz Türk Lirası) 

Madde 5-Ġsteklilerde aranılan belgeler: 

Ġhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda 

belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici 

teminatı yatırmak Ģarttır.  

DıĢ Zarf 

a) BaĢvuru dilekçesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası, 

b) Gerçek kiĢi olması halinde Kanuni ikametgâh belgesi,  

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Gerede 

Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

f) Belediyemize Emlak V. Çevre Temizlik V., Ġlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının 

bulunmadığına dair belge. 

g) ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz. 

Ġç Zarf 

h) Teklif mektubu  

Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ 

örneklerini vermek zorundadır. 

Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Ġdare tarafından "aslı idarece 

görülmüĢtür" veya bu anlama gelecek Ģekilde Ģerh düĢülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.  

Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 

(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

Madde 6 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:  

Tekliflerin sunulacağı yer: Gerede Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü (Kitirler Mah. 

E.Hükümet Sk No: 2 Gerede/Bolu) 

Son teklif verme tarihi : 12/07/2018 PerĢembe günü. 

Son teklif verme saati saati : 14.30 5350/1-1 
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OFTALMĠK GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI TAġINABĠLĠR RENKLĠ DOPPLER 

ULTRASONOGRAFĠ SĠSTEMĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Oftalmik Görüntüleme Amaçlı TaĢınabilir Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi Alımı 

01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2018/308047 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Oftalmik Görüntüleme Amaçlı TaĢınabilir Renkli Doppler 

Ultrasonografi Sistemi Alımı (1 Adet) 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 PerĢembe günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 28.06.2018 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

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

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

bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 5404/1/1-1 
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KEMĠLÜMĠNESANS JEL DOKÜMANTASYON SĠSTEMĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Kemilüminesans Jel Dokümantasyon Sistemi Alımı, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2018/308071 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemilüminesans Jel Dokümantasyon Sistemi Alımı          

(1 Adet) 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 PerĢembe günü saat 14.30 

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; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 
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4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 28.06.2018 PerĢembe günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

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

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

bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.  5404/2/1-1 
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4 KALEM SUNUCU BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:  

Ofisimizce, Kocaeli Gölcük Deniz Ġkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 4 kalem sunucu 

bilgisayar Genel ve Teknik Ġsteklere, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlara ve ayrıca 

CISCO, DELL EMC, HPE veya LENOVO 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, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlar, kuruluĢça istenilen 

markalardan biri, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.07.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Genel ve Teknik Ġsteklere, 

Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlara ve ayrıca CISCO, DELL EMC, HPE veya LENOVO 

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 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. 

 5456/1-1 
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KĠREÇ TAġI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç TaĢı Mal Alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde 

açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/305361 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0272 248 34 80 - 0272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2018 - 2019 Pancar Kampanyası Dönemi 

ihtiyacı olan 45.000 Ton (± % 20 toleranslı) 

KireçtaĢının, fabrika sahasına fabrika yetkilileri 

tarafından gösterilen yere tarif edilecek Ģekilde istif 

edilmek suretiyle tesellüm edilmesi iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif edilmesi. 

c) ĠĢin süresi : Ġdarece verilecek termin programı dahilinde belirlenecek 

tarihler arasında 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03.07.2018 Salı günü Saat 14:00 

4 - Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karĢılığı Afyon ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların (istihraç+nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ 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 en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. Ġsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.ġ.F.A.ġ Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

13.2. ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5341/1-1 
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KĠREÇ TAġI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından: 

KireçtaĢı alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/301252 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TAġKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ 

MEVKĠĠ/KASTAMONU 

b) Telefon - Faks Numarası : 366 2427311 - 366 2427333 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2 - Ġhale Konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : KireçtaĢı 10.000 (Onbin) ton. 

HCI de çözülmeyen maddeler en çok % 1,25 (dahil) 

SĠO2  en çok % 1,00 (dahil) 

Fe2 O3 AI2 O3  en çok % 1,00 (dahil) 

MgO  en çok % 1,90 (dahil) 

Sülfatlar en çok % 1,00 (dahil) 

CaCO3 en az % 95,00 (dahil) 

 

b) Teslim Yeri(leri)  : Kastamonu ġeker Fabrikası Müdürlüğü, stok 

sahasında, istifli olarak. 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : 

 Tarih Aralıkları Miktarı (ton) 

1 Ağustos 2018 1000 

2 Eylül 2018 2000 

3 Ekim 2018 3000 

4 Kasım 2018 3000 

5 Aralık 2018 1000 

 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : KASTAMONU ġEKER FABRĠKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi - Saati  : 06.07.2018 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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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,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ġhaleye iliĢkin ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ġdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Ġdari ġartnamenin 7.3 ve 7.4. maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter 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 - Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. Ġsteklinin ortak giriĢim (iĢ ortaklığı) olması halinde, ĠĢ ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.3.1. Yok  

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler  

4.4.1. Rapor: Ġstekli taĢın fiziksel ve kimyasal olarak Ģeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taĢın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmıĢ 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. ġeker Enstitüsü’nden veya 

fabrikalarımız laboratuarlarında alınmıĢ rapor olacaktır. 

4.4.2. ĠĢ deneyim belgeleri  
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Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30’undan az olmamak üzere; 

a) Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin,  

b) Devredilen iĢlerde sözleĢme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TġFAġ M/ĠĢ Bitirme Belgesi 

Formu),  

verilmesi zorunludur. 

Ġstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru 

tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 

belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, asgari iĢ deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. 

Pilot ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iĢ deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

4.4.3. ĠĢletme ruhsatı 

4.4.4. ĠĢletme izin belgesi 

5 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir.  

5.1. ―KireçtaĢı istihraç ve nakliyesi‖ veya ―Mucur ve Balast üretimi‖ benzer iĢtir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin Ġhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası Ticaret Servisi/Kastamonu adresinde 

görülebilir ve TL 150,00 (Yüzelli TL) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine vereceklerdir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini teklif miktarı ile teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir 

mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

12 - Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5383/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2192 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kâğıthane 

c) Mahallesi : Merkez (Hamidiye) 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 6807 

f) Parsel No : 60 

g) Yüzölçümü : 328 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : ĠĢgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Konut Alanı (61 parselle tevhit Ģartı vardır.) 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.476.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :      44.280.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 04 Temmuz 2018 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30     Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 500.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iĢtirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 
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h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması gerekmektedir. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/Ġstanbul) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 5373/1-1 

————— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2215 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kâğıthane 

c) Mahallesi : Merkez 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 6807 

f) Parsel No : 63 

g) Yüzölçümü : 319 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : ĠĢgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Konut Alanı (62 parselle tevhit Ģartı vardır.) 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.435.500.-TL 

4 - Geçici Teminatı :      43.065.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 04 Temmuz 2018 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 600.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 
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b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iĢtirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması gerekmektedir. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/Ġstanbul) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 5374/1-1 

————— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2223 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kağıthane 

c) Mahallesi : Merkez 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 6807 

f) Parsel No : 61 

g) Yüzölçümü : 322 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : ĠĢgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Konut Alanı (60 parselle tevhit Ģartı vardır) 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.449.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :      43.470.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 04 Temmuz 2018 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/Ġstanbul 
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7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 500.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iĢtirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması gerekmektedir. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/Ġstanbul)   

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 5375/1-1 

————— 
TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 2235 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kağıthane 

c) Mahallesi/Mevki : Merkez (Hamidiye) 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 6807 
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f) Parsel No : 64 

g) Yüzölçümü : 314 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : ĠĢgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Konut Alanı (65 parselle tevhit Ģartı vardır.) 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.413.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı :      42.390.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 04 Temmuz 2018 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 500.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iĢtirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ olması gerekmektedir. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/Ġstanbul) 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

14 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 5376/1-1 
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MEKANĠZE SĠSTEM KAZI YEDEKLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Mekanize sistem kazı yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/304952 

Dosya No : 1824062 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mekanize sistem kazı yedekleri: 19 kalem 

b) Teslim Yeri : Ġlgili ĠĢletme Müdürlüğü iĢ sahasıdır. 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 03.07.2018 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler; 

4.2.1. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar. 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 50,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.07.2018 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5380/1-1 
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BASINÇLI HAVALI SU POMPASI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Basınçlı havalı su pompası 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/304462 

Dosya No : 1821497 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090  ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Basınçlı havalı su pompası (15 adet) 

b) Teslim Yeri : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü / ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 04.07.2018 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 
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h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir kuruluĢ tarafından tanzim 

edilmiĢ, Grup - 1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli 

olan Akredite kuruluĢça verilmiĢ belgelerini, 

(Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine iliĢkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex 

sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir kuruluĢça 

tanzim edilmiĢ ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Atex sertifikasını düzenleyen kuruluĢun 

resmi yazısı) ile teyit edilecektir.) 

b) Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity) (2014/34/AT ye düzenlenmiĢ) 

vereceklerdir. 

4.2.2. Teknik Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek  

cevaplandırılacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 04.07.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5381/1-1 
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ÖLÇÜ PANOSU ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Ölçü Panosu 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/305276 

Dosya No : 1824498 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090  ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ölçü Panosu: 1 adet 

b) Teslim Yeri : Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarıdır  ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 04.07.2018 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler; 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 04.07.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5382/1-1 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bingöl Merkez III. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Bingöl Merkez III. Kısım Küçük Sanayi 

Sitesine ait 501 iĢyeri yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Kaleönü Mah. Sanayi Sitesi Yeni Gün Sokak Ġdari 

Binası Merkez/BĠNGÖL 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 501 iĢyeri yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Bingöl  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 31/10/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 280.000.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   19.600.000 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 11/07/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 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 belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Bingöl Merkez II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 

Kaleönü Mah. Sanayi Sitesi Yeni Gün Sokak Ġdari Binası Merkez/BĠNGÖL adreslerinde 

görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren enaz 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

12 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5395/2-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 

 

ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Artvin Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Artvin ġavĢat Sahara Küçük Sanayi Sitesi  20 iĢyeri yapım 

iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

     Adresi : Ardahan Yolu Üzeri Karahançelik EĢya Sanayi ġavĢat/ 

ARTVĠN 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 adet iĢyeri yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : ġavĢat/ARTVĠN 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31.10.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 6.380.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    446.600 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04/07/2018 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 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 belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 
155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Artvin ġavĢat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Ardahan Yolu 

Üzeri Karahançelik EĢya Sanayi ġavĢat/ARTVĠN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 
11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5300/2-2 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 

 

EVSEL VE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu BaĢkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan Aydın Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Evsel ve Endüstriyel 
Atıksu Arıtma Tesisi yapım iĢi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 
Adresi : Umurlu Mah. Aydın Organize sanayi Bölgesi Efeler/AYDIN 
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Aydın Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan 

iĢletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki 
atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, iĢletme Ģartları 
dikkate alınarak hazırlanmıĢ olan uygulama projelerine 
göre, yapımı öngörülen 9.000 m3/gün kapasiteli tüm 
ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının 
temini ve montajı, tesisin iĢletmeye alınması, deneme 
iĢletilmesi, bakımı, iĢ sonu projeleri (as - built) ve iĢletme - 
bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin 
eğitilmesi iĢleridir. 

b) Yapılacağı yer : Aydın 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 
d) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 
2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/07/2018 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 15.000 m3/gün 
kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi 
komple (inĢaat, mekanik ve elektrik) yapım iĢine ait ĠĢ Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik 
amacıyla idari Ģartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli 
örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

ĠĢ Durum, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır. 
ĠĢ ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iĢ bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel KeĢif Özetinde belirtilen iĢ kalemlerinden en az birine iliĢkin ve 
asgari 5.000.000 TL tutarında yapım iĢini bitirmiĢ olması Ģartını sağlaması gerekir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
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1) 5.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 
kredisini ve aynı miktarda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 
D) Ġsteklinin ortak giriĢim (ĠĢ Ortaklığı) olması halinde, iĢ ortaklığı beyannamesi. 
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 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 belge 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Aydın Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici Teminat. 
H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıĢtırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıĢtırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

J) Performans Garanti Beyannamesi. 
K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
L) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 
M) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
N) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi iĢe ait olduğu 
yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 
üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak 
oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. 
No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġstekliler ĠĢ Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. ĠĢ 
Ortaklığında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki 
belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Umurlu Mah. Aydın 
Organize sanayi Bölgesi Efeler/AYDIN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini; birim fiyatlı iĢler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere iĢin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı iĢler 
için ise her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden sözleĢme düzenlenecektir.  

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

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Yönetim Kurulumuz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5295/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yuva Köyü Tp. 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 ve 1935 nolu 

parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5455/1-1 

—— • —— 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının web 

sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren ―T.C. Ġbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyeleri 

Yükseltilme ve Atanma KoĢulları‖ uyarınca aĢağıda belirtilen sayıda ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Ġnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi 
* Psikoloji Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 

 

BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. 

BaĢvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi BaĢvuru Formu ve Dilekçesi 

- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi) 

- Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dıĢından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör Ġçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

Ġçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğr. Üyesi Ġçin: 4 (Dört) takım dosya 

- KPDS/YDS/YÖKDĠL veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil 

Sınavına ĠliĢkin Belge (Varsa)-Ġng. 

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile baĢvuru evrakları için üniversitemizden bilgi 

alınması gerekmektedir. 

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmeliğin madde 8’deki Ģartları taĢıyor olmak.(Ġng.) 

- BaĢvurular ġahsen Yapılacaktır. 

- Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası 

http://www.ihu.edu.tr/akademik/basvuru dan ulaĢılabilir. 5453/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent 

kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi 
Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı - 

Onkoloji Bölümü 
Profesör 1 

ĠletiĢim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Profesör 1 

Mühendislik Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü - Gıda 

Bilimleri ve Mühendisliği Bilim 

Dalı 

Doçent 1 

Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Doçent  1 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi 
ĠĢletme Bölümü - Muhasebe Alanı Doçent 1 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 

 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde 

belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi 

yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 

Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; ÖzgeçmiĢlerini, 

1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 

Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 

çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da 

ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

(YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmıĢ olması 

gerekmektedir.) 

Ġlan olunur. 5406/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢıyan Profesör 

adaylarının Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koĢullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koĢullarını sağlayan adaylar, baĢvuracakları 

anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik BaĢarı Belgesi ile 

özgeçmiĢ, yayın listesi (baĢlıca araĢtırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını  

6 nüsha halinde vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koĢullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen koĢulları sağlayan 

adaylar, baĢvurdukları anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora 

belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmıĢ olması gereklidir.  

BĠRĠM/ANABĠLĠM DALI/ 
PROGRAM 

KADRO UNVANI/ADET 

AÇIKLAMA Profesör 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

DEVLET KONSERVATUVARI 

YAYLI ÇALGILAR 2     

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ 1 
 

  

ORTODONTĠ 
 

1 
DiĢ Hekimliğinde uzmanlık 
eğitimi yapmıĢ olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESĠ 

ECZACILIK TEMEL 
BĠLĠMLERĠ  

1 
Ġlaç taĢıyıcı sistemler alanında 
çalıĢmaları bulunmak. 

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

KLASĠK ARKEOLOJĠ 
 

1 
Alanında doktora yapmıĢ 
olmak. 

ORTAÇAĞ TARĠHĠ 
 

1 
Alanında doktora yapmıĢ 
olmak. 

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 
TARĠHĠ  

1 
Alanında doktora yapmıĢ 
olmak. 

FEN FAKÜLTESĠ 

CEBĠR VE SAYILAR 
TEORĠSĠ 

1 
   

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU 

BANKACILIK VE 
SĠGORTACILIK  

1 
Ġlgili alanda çalıĢmalar yapmıĢ 
olmak ve en az 10 yıl kamu 
hizmeti bulunmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

ĠKTĠSADĠ GEL. VE 
ULUSLARARASI ĠKT.  

1 
  

ĠKTĠSAT POLĠTĠKASI 
 

1   

ĠSTATĠSTĠK 1 
 

  

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

KELAM VE ĠSLAM 
MEZHEPLERĠ TARĠHĠ  

1 
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BĠRĠM/ANABĠLĠM DALI/ 
PROGRAM 

KADRO UNVANI/ADET 

AÇIKLAMA Profesör 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

KEġAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YO. 

ACĠL YARDIM VE AFET 
YÖNETĠMĠ  

1 
Fizyoloji alanında doktora 
yapmıĢ olmak. 

ACĠL YARDIM VE AFET 
YÖNETĠMĠ  

2 
  

KEġAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRĠK 
 

1 
En az 8 yıl kamu hizmeti 
bulunmak. 

KEġAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BĠL. YO. 

GÜMRÜK ĠġLETME 
 

1 

Uluslararası ĠliĢkiler doktoralı. 
Gümrükler konusunda 
tecrübeli ve en az 8 yıl kamu 
hizmeti bulunmak. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

GENETĠK VE 
BĠYOMÜHENDĠSLĠK  

1 
Biyoinformatik alanında çalıĢ-
maları bulunmak. 

TELEKOMÜNĠKASYON 
 

1 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
alanında doktora yapmıĢ 
olmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

HALK SAĞLIĞI 
HEMġĠRELĠĞĠ  

1 
  

ĠÇ HASTALIKLARI 
HEMġĠRELĠĞĠ 

1 1 
  

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRONÖROFĠZYOLOJĠ 
 

1   

TIP FAKÜLTESĠ 

ÇOCUK VE ERGEN RUH 
SAĞLIĞI VE HAST.  

2 
  

DERĠ VE ZÜHREVĠ 
HASTALIKLAR  

1 
  

GENEL CERRAHĠ 
 

1 
Onkoplastik Meme Cerrahisi 
Sertifikasına sahip olmak. 

GENEL CERRAHĠ 
 

1 
Laparoskopik Metabolik Cerrahi 

Serifikasına sahip olmak. 

GENEL CERRAHĠ 2 1   

GÖZ HASTALIKLARI 
 

1   

HĠSTOLOJĠ VE EMBRĠYOLOJĠ 
 

1 Tıpta uzmanlık yapmıĢ olmak. 

ĠÇ HASTALIKLARI 
 

1 
Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı 
olmak. 

KARDĠYOLOJĠ 
 

1 
En az 10 yıl kardiyoloji 
uzmanı olarak görev yapmıĢ 
olmak. 

NÜKLEER TIP 1 
 

  

TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ 
 

1 Tıpta uzmanlık yapmıĢ olmak. 

TIBBĠ PATOLOJĠ 
 

1   

ÜROLOJĠ 1 
 

  

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU 

YÖNETĠM BĠLĠġĠM 
SĠSTEMLERĠ  

1 
Performans yönetimi alanında 
çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 5368/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5458/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5459/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5460/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 5461/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 5409/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 5410/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 5411/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 5412/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 5413/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 5414/1-1 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 5415/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 5416/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 5417/1-1 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT Trabzon Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/324980 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TÜRKĠYE RADYO TELEVĠZYON KURUMU 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ Ġl/Ġlçe TRABZON/Akçaabat 

Adresi Adnan Kahveci Bulvarı No: 53 Tel-Faks 0 (462) 248 79 20 - 248 79 29 

Posta Kodu 61300 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Vural Pet. Petrol Ür. Gıda ĠnĢ. Mad. San. 

ve Tic. Ltd. ġti. 
Niyazi BAYSAN 

Adresi 
Serçeönü Mah. Ahmet PaĢa Cad. Uğur 

Plaza 28/24 KAYSERĠ 

Beyler Mah. Atatürk Bulv. 192/2 

Felahiye/KAYSERĠ 

T.C. Kimlik No.  284 843 07 668 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
926 006 3870  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
21894  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT Trabzon Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/324980 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TÜRKĠYE RADYO TELEVĠZYON KURUMU 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ Ġl/Ġlçe TRABZON/Akçaabat 

Adresi Adnan Kahveci Bulvarı No: 53 Tel-Faks 0 (462) 248 79 20 - 248 79 29 

Posta Kodu 61300 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yarkın Pet. ve Petrol Ür. Gıda ĠnĢ. Mad. 

San. Tic. Ltd. ġti. 
Niyazi BAYSAN 

Adresi 
Beyler Mah. Atatürk Bulv. No: 192/2 

Felahiye/KAYSERĠ 

Serçeönü Mah. Ahmet PaĢa Cad. 

Uğur Plaza 28/24 KAYSERĠ 

T.C. Kimlik No.  284 843 07 668 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
938 043 9434  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
45547  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 5419/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.00.1868 

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2018 / 217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2018 / 4668 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Merkez, Alanköy Köyü’nde-Çan Ġlçesi Kumarlar Köyü yakınlarında 

Kurulumuzun 27.02.2018 tarih ve 4453 sayılı kararıyla kararımız eki 1/25000 ölçekli koordinatlı 

haritada Alan 1 ve Alan 2 olarak gösterimi yapılmıĢ Tümülüslerin tescil çalıĢmalarının 

baĢlatılmasına karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 14.03.2018 tarih ve E.223684 sayılı yazısı ile faaliyetleri etkilenebilecek 

kurum/kuruluĢların görüĢleri istenen, Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 20.03.2018 tarih ve E.859542 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü-14.Bölge 

Müdürlüğü’nün 21.03.2018 tarih ve E.115815 sayılı, Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarih ve E.4649 sayılı, TEĠAġ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü-

Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 29.03.2018 tarih ve E.135900 sayılı, Çanakkale Valiliği Çevre 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 17.04.2018 tarih ve E.3664 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2018 tarih ve E.418628 sayılı, Çanakkale 

Orman Bölge Müdürlüğü Çan Orman ĠĢletme Müdürlüğü’nün 30.03.2018 tarih ve E.685813 

sayılı, Çanakkale Valiliği, Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 09.04.2018 tarih ve E.56002 

sayılı, Bakanlığımız Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2018 tarih ve E.240184 

sayılı yazıları ve ekleri ile bahse konu Tümülüslerin tescil edilerek koruma altına alınmasında 

sakınca bulunmadığı yönünde görüĢ bildirilen ve ilgilisinin Alanköy Köyü 102 Ada 19 parsele 

kayıtlı taĢınmazda ağaç kesimi yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesini talep eden 

30.04.2018 tarihli dilekçesi ve ekleri ile konuya iliĢkin hazırlanan 17.05.2018 tarihli uzman 

raporu ve ekleri ile konu dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çanakkale Ġli, Merkez, Alanköy Köyü 102 ada 19 parsel numarasına kayıtlı taĢınmaz 

sınırları içerisinde yer alan Tümülüs 1 ve Tümülüs 2’nin 2863 sayılı Yasa’nın 6. Maddesinde 

belirtilen özellikleri taĢıdığı anlaĢıldığından 1. derece arkeolojik sit alanları olarak tesciline, 

hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, sit alanları sınırlarını gösteren 1/5000 ölçekli koordinatlı 

haritanın uygun olduğuna, Alanköy Köyü 102 ada 19 parsel numarasında ki ağaç kesim talebinin 

ise aynı parselde yer alan ve karar eki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırlarını belirtilen sit 

alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı gereği hiçbir fiziki-inĢai müdahalede bulunulmaması kaydıyla sakınca 

bulunmadığına karar verildi. 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 

 5309/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 

 

 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 

 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 

 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 

 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 

 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 

 

 



20 Haziran 2018 – Sayı : 30454 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2018 – Sayı : 30454

Sayfa

1

3

4

5

8

9

11

11

17

21

45
46
79

100

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
2018/11668 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek
Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI
2018/11963 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Ahmet Çağrı ÇİÇEK’in

Atanması Hakkında Karar
2018/11964 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere

Yapılan Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çağ Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2017/36529 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 19/6/2018 tarihli ve 30453 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Kamu İhale
Kurumuna ait Yönetmelikler ile Tebliğler yayımlanmıştır.

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


