
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 56. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman
Hekim Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışan
aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreter Yardımcılığı.
b) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, merkez ve bölüm sekreterlikleri.
c) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı.
ç) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Koordinatörlüğü.
d) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı.
e) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Personel İşleri Koordinatörlüğü.
f) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Muhasebe İşleri Koordinatörlüğü.
g) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Finans İşleri Koordinatörlüğü.
ğ) İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanlığı.
h) İdari İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü.
ı) İdari İşler Daire Başkanlığı İdari İşler Koordinatörlüğü.
i) İdari İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü.
j) İdari İşler Daire Başkanlığı Yapı ve Teknik İşler Koordinatörlüğü.
k) Öğrenci Dekanlığı.
l) Öğrenci Dekanlığı Aday Öğrenci Koordinatörlüğü.
m) Öğrenci Dekanlığı Kültür ve Spor Koordinatörlüğü.
n) Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü.
o) Hukuk Müşavirliği.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyet

Başkanı yürütür.

—— • ——
Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI
TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Geleneksel ve

Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim
organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Geleneksel ve Tamam-

layıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve

Araştırma Merkezi (LÜTAM)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Lokman Hekim 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) Modern tıp uygulamalarına çeşitli geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, her

türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının be-
lirlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2018 30613
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b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, eko-
nomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yayın,
değerlendirmeler, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve ürün yapmak.

c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları
hakkında bilgi edinmesini sağlamak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş
hekimler, diş hekimleri ve eczacılar tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler dü-
zenlemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma geliştirme faaliyetlerinde
bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.

e) Öncelikle ülkemizde olmak üzere diğer tüm yerlerde bulunan endemik tıbbi bitki
türleri olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde araştırmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Yasal olarak kabul edilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin etkilerini, etki

mekanizmalarını, optimal etki sürelerini ve diğer yönlerini ortaya koymak için bilimsel araş-
tırmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışı araştırma projelerine katkıda bulunmak.

b) Hekimlere ve diğer sağlık personeline merkezin faaliyet alanına giren konularda eği-
timler vermek, kurslar açmak.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekimler ve diğer sağlık personeli ile
halk arasında doğru bir şekilde ve yeterince bilinmesini sağlamak için bilgilendirme toplantıları,
seminerler, kurslar düzenlemek ve bu amaçla projeler yürütmek.

ç) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, koz-
metiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açı-
lardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuvar ve üretim tesislerini kurmak, ku-
rulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygulayan ulusal veya uluslararası uy-
gulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği yapmak suretiyle birlikte uygulama,
eğitim ve araştırmalar yapmak.

e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel
araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma
projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer,
panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
ğ) Öncelikle tıp ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri alanında eğitim

gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve eğitim vermek,
bu konularla ilgilenen öğrenci topluluklarına gerekli desteği sağlamak.

h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya
yönelik çalışmalar yapmak.

ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve ci-
haz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hu-
susta ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yap-
mak.
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i) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve di-
jital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,
sunu, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak.

j) Başta Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olmak üzere geleneksel tıbbi metinler üze-
rinde araştırmalar yapmak, uygun görülen eserlerin tercüme veya sadeleştirme yoluyla günü-
müz Türkçesiyle neşrini sağlamak.

k) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında
kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açı-
lardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyetleri
yapmak.

l) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

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; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede so-
rumludur.

(2) Müdür tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yar-
dımcısı olarak önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bu-
lunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını

düzenlemek.
f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile
Müdür ve Müdür Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma
grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.
g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.
Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve ça-

lışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre
için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde
faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel ile karşılanır.
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Mekân, araç ve gereçler
MADDE 14 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amacına, 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) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi (LÜSEM)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek; Üni-

versitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı akademik programlar dışında, ihtiyaç duyulan
tüm alanlarda kişisel, kurumsal, toplumsal ve endüstriyel olarak ihtiyaç duyulan her türlü eği-
tim, kurs, sertifika programı, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek
ve aynı çerçevede yetkilendirildiği sınavları gerçekleştirmek ve belgelendirmek suretiyle Üni-
versitenin ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin geliş-
mesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda

eğitim programları planlamak, uygulamak, öğretim materyali hazırlamak ve ölçme-değerlen-
dirme yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar dü-
zenlemek.

c) Uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme danışmanlık hizmeti hariç, danışman-
lık ve proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, deney, ka-
librasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme hizmetlerini
sunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası geçerliliği ve akreditasyonu olan sınav organizasyonlarını ger-
çekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

d) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenlemek.
e) Üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör için soru hazırlama ve sınav hizmetleri

sunmak.
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, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ça-

lışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim
üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevin-
den ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

20 Ocak 2019 – Sayı : 30661                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uy-
gulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli
önlemleri almak.

d) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak,
ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje
önerilerinde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Rektör tarafından

görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye-
lerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt ço-
ğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür
gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste iki kez izinsiz
ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı
ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TIP TARİHİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Tarihi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim
organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 20 Ocak 2019 – Sayı : 30661



Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

(LHÜTAM)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, ortak
akıl ve katılımcılık ilkeleriyle Tıp Tarihi konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek, model
üretmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal
ve uluslararası işbirliği içinde toplantılar ve yayınlar yaparak, sergiler açarak paylaşmak amaç-
larına hizmet ve öncülük etmek üzere kurulmuştur.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, Üniversite ve sağlıkla ilişkili Tıp tarihi alanlarında bilimsel
otorite olmak ve tarihin aydınlatıcısı ve toplumu bilgilendiricisi olmak üzere faaliyet gösterir.

(2) Merkez faaliyetleri, mevcut eserlerin araştırılması, değerlendirilmesi ve bilinenlerin
dışında yeni ulaşılacak bilgi, belge ve doküman imkânlarının artırılması konularındadır.

(3) Merkez tıp tarihi alanında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
a) Araştırma yapmak.
b) Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
c) Model ve proje geliştirmek.
ç) Ulusal ve uluslararası kongre, zirve, panel, konferans, seminer ve eğitimler düzen-

lemek.
d) Veri toplamak ve analiz etmek.
e) Tıp tarihine olan ilgiyi artırmak ve bilgilendirmek için sergiler açmak.
f) Yeterli malzeme ve doküman bulunduğunda, bunlardan öğrencilerin ve ilgilenenlerin

yararlanması için özel müze ve kütüphaneler oluşturmak.
g) Kitap, dergi, makale, broşür gibi yayınlar yapmak.
ğ) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmak.
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(4) Merkez bu faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası, kamu, özel, akademik, sivil toplum

ve gönüllü kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda birlikte çalışır. Yurt içi ve yurt dı-

şındaki benzer amaçlı kuruluşlarla iletişim ağı kurmak, stratejik işbirliğinde bulunmak, ortak

faaliyetler yapmak ve özel protokoller imzalamak faaliyetlerini yürütür. Gerektiğinde ikili ve

çok taraflı anlaşmalar yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez gibi kuru-

luşlar ve kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları adına araştırma, proje,

rapor, yayın ve kongre çalışmalarını üstlenir ve gerekli görülmesi halinde bu kapsamda bahsi

geçen kurumların bilimsel temsilciliğini yapar.

(5) Merkez, tıp tarihi ve yönetimi konularında, bütüncül bir bakışla yaptığı analiz ve

değerlendirmeler sonucunda pilot uygulamalar yapar. Karşılıklı teknik ve bilimsel yardımlaşma

süreçlerinde yer alır.

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; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden

görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede so-

rumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yar-

dımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını

düzenlemek.

f) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

g) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile Müdür ve Müdür
Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla az iki ayda bir toplanır ve ka-
rarlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma
grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
f) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
g) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.
Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli
birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve ça-
lışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre
için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve
esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dahilinde
faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirme
ile karşılanır.
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Mekan, araç ve gereçler
MADDE 14 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekan, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2018 tarihli ve 30614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (i), (t), (u), (z) ve (ee) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Enstitü: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim ya-
pan enstitüleri,”

“t) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
u) Rektörlük: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,”
“z) Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,”
“ee) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63 – (1) 30/5/2017 tarihli ve 30081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 3/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/12/2018 30614
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin ihtiyacına Eynez Açıkocaktan 100.000 ton kömürün taşınması ve 

boşaltılması hizmet alım işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1. İdarenin  

a) Adresi: E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13  

c) Elektronik posta adresi: elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a)- 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No 
Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati 
SÜRE 

 

 

 

1- 

Eynez Açıkocak Panosu Stoğundan 100.000 ton 

kömürün yüklenmesi, Soma B Termik 

Santralının 1-4 (Yırca veya Balcı Kapısı) ve 5-6 

Üniteleri Kamyon Bunkerlerine veya Stok 

Sahalarına taşınması ve boşaltılması Hizmet 

Alımı İşi 

2019/24227 2019-0073 30.01.2019 14:00 100 gün 

b b)-Yapılacağı yer: ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c)-İşin süresi: İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d)-İhale usulü: Açık ihale 

3- İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ i Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / MANİSA, 

adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 170,00 TL, karşılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 601/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 94 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Sultangazi 

c) Mahallesi : Cebeci 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 2335 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 1.450 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Hâlihazır : Boş 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : T2 Ticaret Alanı  

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 3.770.000.-TL 

4) Geçici Teminatı : 113.100.- TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 06 Şubat 2019 - 13:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilir. 

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88   Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli : 100.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  
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b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d)Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

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

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

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

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale 

günü (06 Şubat 2019) saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir.  

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İlan olunur. 639/1-1 
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HİZMET DIŞI MALZEME SATILACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dışı malların satışı ihalesi Açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1.İdarenin;  

a) Adresi: TKİ KURUMU ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon Numarası: 0286-416 20 01 

c) Faks Numarası: 0286-416 37 00 

d) Elektronik Posta Adresi: clibilgiislem@cli.gov.tr 

2. İhale Konusu Hizmetin;  

a) Niteliği ve Türü: Hizmet Dışı Malzeme Satışı (Toplam 57 Kalem) Dosya No: 980-

ÇLİ/2019-013 

b) Miktarı: 1 Adet (Toplam 57 Kalem) 

c) İşin Süresi: 30 Takvim Günü 

d) Teslim Yeri: Elektromekanik Şube Müdürlüğü 

3. İhalenin; 

a) Tarihi ve Günü: 29.01.2019 

b) Saati: 14:00 

c) Son Teklif Verme Saati: 14:00 

d) Doküman Bedeli (KDV Dahil): 50,00 (Elli) TL 

e) İhalenin Yapılacağı Yer: ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü-Toplantı Salonu 

Çan/ÇANAKKALE 

f) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 

4. İhale Dokümanının Görülmesi:  

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları 

zorunludur. 

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler: Ç.L.İ Müdürlüğü- Satınalma Şube 

Müdürlüğü  

5- Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Çan 

Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü” Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 

Çan/ÇANAKKALE adresi Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

yoluyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

7- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

Teminat mektupları dışındaki teminatların, Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 

8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. 

TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarından birisine yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde 

belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. 

9- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. . 

10- İhale konusu iş için kısmi teklif verilemez 

11- Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 595/1-1 
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AÇIK VE KAPALI OTOPARK ALANLARINDAKİ REKLAM ALANLARININ 

İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan İstanbul 

Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından işletilen açık ve kapalı otopark alanlarındaki reklam 

alanlarının işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 91 

2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, 

yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, İstanbul 

Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından işletilen 

açık ve kapalı otopark alanlarındaki 267 adet 

raket, 74 adet megalight (en az %10’u dijital) ve 

375 adet billboard tipi reklam uygulamasının 10 

yıl süreyle işletmeye verilmesi işi. (Adres bilgileri 

şartname ekli listede belirtilmiştir.) 

3) İşletme Bedeli : 5.000.000.-TL+ KDV/YIL 

4) Geçici Teminat : 150.000.-TL 

5) Yeterlik İçin Son Başvuru 

     Tarih ve Saati : 04 Şubat 2019 Saat: 16:00 

6) İhale Tarihi ve Saati : 06 Şubat 2019 Saat: 13:00 Son teklif verme tarih 

ve saati: 06 Şubat 2019 Saat: 13:00 

7) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu  

  Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 

Saraçhane - Fatih/İstanbul 

8) Yeterlik Başvurusunun 

Yapılacağı Yer : Reklam Yönetimi Müdürlüğü 

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 

No: 5 Bakırköy - İstanbul 

9) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

10) İhale şartnamesinin görülebileceği 

       veya satın alınabileceği yer  : İhale Şartnamesi 2.500.-TL bedelle İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 

5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir 

veya ücretsiz görülebilir.  

  Tel: 0212 449 92 73   Fax: 0212 455 43 93 

11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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11.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı). 

11.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;  

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.). 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (11.1.3.a.) ve (11.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

11.1.4. İmza Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.). 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (11.1.4.a.) ve (11.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

11.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

11.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç 

yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan 

alınmış belgeler sunacaklardır.  

1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri. 

2. İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı. 

3. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri. 

4. Şifreli/şifresiz Yayınlar (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi). 

5. Medya hizmetleri. 

6. Reklam tanıtım hizmetleri. 

7. Prodüksiyon hizmetleri. 

8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri. 

Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 

b) İstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (Oniki Milyon Türk Lirası) olduğuna 

dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan 

her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 
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c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000.-TL 

(Elli Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi 

tasdikli belge sunacaktır (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 

halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 

sağlaması yeterlidir. 

d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 

alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000.-TL (Yirmi Milyon Türk 

Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir 

veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

Ortak girişim olması halinde herhangi bir ortağın istenen iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi 

/belgelerinin her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen 

işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde 

gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar 

ibraz edilmelidir. 

11.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü 

ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında 

birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması 

gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek 

“Borcu Yoktur Belgesi”, 

11.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.). 

11.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 

veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot 

ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının 

varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir 

11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 

11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 

11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.), 

11.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı).  

11.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;  

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.). 
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c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (11.2.5.a.) ve (11.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

11.2.6. İmza Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.). 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (11.2.6.a.) ve (11.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

11.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.). 

11.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 

verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 

tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.). Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak 

belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı 

halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

12) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl 

veya noter tasdikli olması gerekmektedir 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi 

Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İstanbul adresine, 

04/02/2019 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak 

isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale 

günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya 

hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

14) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 

geç ihale günü (06 Şubat 2019) saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 

Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır.  

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 640/1-1 



20 Ocak 2019 – Sayı : 30661 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname 

bedeli 500 (Beşyüz)TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin 

edilebilir. 
 

Bölge 

Ada/ 

Parsel 

Parsel 

Alanı (m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli 

İhale gün ve 

saati 

Dolayoba 4091/27 5.784,66 Konut (K1) 

13.015.485,00TL. 

(Onüçmilyononbeşbin 

dörtyüzseksenbeş-Türk 

Lirası) 

390.465,00-

(Üçyüzdoksanbin 

dörtyüzaltmışbeş-

TürkLirası.) 

%30 Peşin, 

kalanı 18 

taksit 

31.01.2019 

Perşembe 

Saat:10.30 

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında 

konut (K1) alanında kalmakta olup Taks: 0,40, Kaks:2,00, Hmaks:30,50 (Mania planı kriterlerini 

aşmamak kaydıyla)  

Dolayoba 4091 ada 27 parsel sayılı, 5.784,66 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 

sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

1 - İkametgah belgesi, 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
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2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 646/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname 

bedeli 500 (Beşyüz)TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin 

edilebilir. 
 

Bölge 

Ada/ 

Parsel 

Parsel 

Alanı (m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli 

İhale gün ve 

saati 

Dolayoba 4091/26 5.516,67 Konut (K1) 

12.412.507,50TL. 

(Onikimilyondörtyüz 

onikibinbeşyüzyedi-

Türk Lirası, Elli-Kuruş) 

372.376,00-

(Üçyüzyetmişikibin

üçyüzyetmişaltı-

Türk Lirası.) 

%30 Peşin, 

kalanı 18 

taksit 

31.01.2019 

Perşembe 

Saat:10:00 

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında 

konut (K1) alanında kalmakta olup Taks: 0,40, Kaks:2,00, Hmaks:30,50 (Mania planı kriterlerini 

aşmamak kaydıyla)  

Dolayoba 4091 ada 26 parsel sayılı, 5.516,67 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 

sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN : 

1 - İkametgah belgesi, 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN : 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
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2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 647/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden; 
Meslek Yüksekokulumuz aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili 
maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere meslek yüksekokulumuz web sayfası 
www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir. (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde 
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılacaktır.(Elektronik posta ve kargo yoluyla 
yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.) 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Uzmanlık Alanı/Aranılan 

Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- 
Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olmak ve aynı alanda 

uzmanlığını tamamlamış 

olmak. 

2 Öğr. Gör. 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- 
Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Hemşirelik lisans mezunu 

olmak ve alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- Anestezi 

Tıp Fakültesi veya Hemşirelik 

bölümü lisans mezunu olmak 

ve alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

2 Öğr. Gör. 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- Anestezi 

Biyoloji bölümü lisans mezunu 

olmak ve alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- 
İlk Ve Acil 

Yardım  

Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Acil 

Yardım ve Afet Yönetimi veya 

Ebelik bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak ve 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

3 Öğr. Gör. 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- 
İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Mühendislik, Mimarlık, 

Teknik Eğitim fakültesi 

bölümleri ile Fizik, Biyoloji, 

Kimya bölümlerinden lisans 

mezunu olmak, alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak ve 

iş sağlığı ve güvenliği alanında 

C sınıfı iş güvenliği uzmanı 

sertifikasına sahip olmak. 

3 Öğr. Gör. 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- Fizyoterapi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

bölümü lisans mezunu olmak 

ve Anabilim Dalı'nda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

3 Öğr. Gör. 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- Optisyenlik 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 

göz hastalıkları alanında 

uzmanlığını tamamlamış 

olmak.  

2 Öğr. Gör. 

Faruk Saraç 

Tasarım Meslek 

Yüksekokulu 

- Optisyenlik 

Fizik lisans mezunu olmak, 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

1 Öğr. Gör. 

 613/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

 
 612/1-1 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 597/1/1-1 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 597/2/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Nazilli 2. İcra Müdürlüğünün 2011/4291 Esas sayılı takip dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 598/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Kocaali Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/969 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 599/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/458 Esas, 2015/481 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 600/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 15.11.2018 tarih ve 2018-417 sayılı kararı ile uygun 

görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.01.2019 tarihli ve 44 sayılı kararı ile 
onaylanan; Pursaklar Saray Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Saray 98742 ada 2 parsel ve 
Saray 1573 ada 1 parsel kuzeyinde yer alan park alanının bir kısmını yönelik hazırlanan 90004/68 
numaralı parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan 
panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 596/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Lokman Hekim Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




