
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 208. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Ağustos 2019
ÇARŞAMBA

Sayı : 30855



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



6 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 1402

6 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



Karar Sayısı: 1403

6 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



Karar Sayısı: 1404

6 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/261

6 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

       

7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 1401

6 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HAREKET ANALİZİ UYGULAMA 

VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi

Uygulama ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanla-
rını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekillerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygu-

lama ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yö-
netim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekillerine 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 (İKÜ-HAM): İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama ve De-

ğerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama ve Değerlendirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama ve De-

ğerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite (İKÜ): İstanbul Kültür Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hareket bilimleri ve analizi ile ilgili tüm alanlarda

eğitim-öğretim ve araştırma yapma olanağı sağlamaktır. Bu amaçla hareket bozukluklarının
önlenmesi ve tedavisinde inovatif, yüksek teknoloji destekli, kanıta dayalı çözümler geliştir-
mek; multi ve interdisipliner çalışmalara öncülük etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbir-
liğinde araştırma ve projeler üretmek merkezin amaçları arasındadır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Yüksek nitelikli hareket analiz uygulamaları ile bu alanda eğitim ve araştırmalarda

bulunmak.
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b) Hareketi inceleyen bilim alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerine
katkı sağlamak.

c) Hareket bozukluklarını tanımlamak, elde edilen bulguları yorumlamak ve raporla-
mak, sağlık kurumlarınca yapılan tıbbi uygulamaların etkinliğini bilimsel ve kanıta dayalı yön-
temlerle değerlendirmek.

ç) Sağlıklı veya hasta bireylere, sağlık çalışanlarına, kamu veya özel sektör sağlık ku-
ruluşlarına, Üniversite ve araştırma merkezlerine (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında danışman-
lık hizmeti sunmak.

d) Hareket analizi ve değerlendirme verileri doğrultusunda hareket sistemlerinde mey-
dana gelebilecek olası yaralanmaları veya bozuklukları önceden belirlemek ve bu konuda ko-
ruyucu öneriler geliştirmek için araştırmalar yapmak, ülkemizin hareket alışkanlıkları konu-
sundaki bilgi, davranış ve eksiklikleri saptayarak halk sağlığının korunmasına katkıda bulun-
mak.

e) Farklı bilim dallarından araştırmacıların ve/veya öğrencilerin multidisipliner olarak
hareket ile ilişkili araştırma ve/veya sosyal sorumluluk projeleri üretmelerine ve yürütmelerine
olanak sağlamak.

f) Hareket bozukluklarına yönelik araştırmalar konusunda disiplinler arası ulusal ve
uluslararası düzeyde işbirliği yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projelerin gelişti-
rilmesine olanak sağlamak. 

g) Merkez içerisinde gerçekleştirilecek çalışmaların çıktılarının topluma, kamu ve özel
sektöre aktarılabilmesi için yazılı ve görsel medya kanallarını kullanmak, akademik yazı ya-
yınlamak, etkinlik düzenlemek, kurs, seminer, sempozyum, kongre ve çalıştaylar gerçekleştir-
mek.

ğ) Hareket bozuklukları ile ilişkili hastalıkları önlemeye yönelik sağlık politikalarının
geliştirilmesinde katkıda bulunmak.

h) Nitelikli ve inovatif araştırma, proje ve eğitim-öğretim için gerekli alt yapıyı oluş-
turmak, değişen ihtiyaçlara göre eksikleri belirleyip güncelleme yapmak.

ı) Merkezin çalışmaları sonunda elde edilecek ürünler için, fikri mülkiyet hakkının yasal
olarak geçerliliği amacıyla ilgili hukuk büroları ile görüşerek sözleşme yapmak.

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, Rektör tarafından Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde

görevli öğretim üyeleri arasından hareket analizi ile ilgili yayınları olan akademisyenler ara-
sından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Müdür,
merkez bünyesindeki tüm çalışma birimlerinin de yöneticisidir. Müdür yürütmekte olduğu gö-
revlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla
bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdür
yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. 
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Merkez ve Merkeze bağlı çalışma birimlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uy-

gun olarak çalışmasını sağlamak.
ç) Merkez bünyesindeki tüm çalışma birimlerinin eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli bi-

çimde çalışmalarını sağlamak. 
d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika

ve stratejiler doğrultusunda eylem planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve de-
netlemek. 

e) Merkez bünyesindeki çalışma birimlerinde görev alacak elemanlar ile araştırma ve
uygulama projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve yardımcı araştırmacıla-
rını yönetim kuruluna önermek.

f) Merkezin ve çalışma birimlerinin çalışmaları hakkında hazırlayacakları yıllık rapor-
ları ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak. 

g) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer
konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak. 

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve Yö-
netim Kuruluna sunmak. 

h) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için
Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

ı) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca
karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

i) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

j) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ile malzeme ihtiyaçlarını gerek-
çeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sun-
mak.

k) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Müdür Yardımcısı 

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitemizin ilgili fakülte öğretim üye-
leri arasından iki kişi Rektör onayıyla Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yar-
dımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder. Müdür Yardımcısı, Müdürün
yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.
Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden
önce aynı usulle görevinden alınabilir.

Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcılarının görevleri şunlardır: 
a) Eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri için gerekli hazırlık ve planlamaları yapmak,

bunların eşgüdümü konusunda gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
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b) İnsan kaynakları, bilgi işlem, medikal faturalama, muhasebe ve finans, satın alma

ve depolama, arşiv, destek ve teknik, tıbbi mühendislik, tıbbi kayıt ve dokümantasyon, evrak

kayıt gibi mali, idari ve teknik işlerin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, izlenmesi

ve denetimiyle ilgili görevleri takip ederek, yönetim kurlunu bilgilendirmek. 

c) Merkez müdürlüğünce verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önereceği

ilgili fakülte öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek iki üye ile birlikte

toplam 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye, Müdürün talebi doğrultusunda Rektör

tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek. 

b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırma-

larda kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek, ayrıca gerek duyulduğunda bu konularda

Merkez Müdürlüğüne görüş bildirmek. 

c) Merkezin yönetim kurulu kararları doğrultusunda amaçlanan faaliyetlerin yerine ge-

tirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda bulunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve pro-

jelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak.

d) Merkezin çalışmaları hakkında Merkez Müdürü tarafından hazırlanacak yıllık raporu

ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını üst yönetimin

bilgisine sunmak. 

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını

hazırlamak ve ortak projeler geliştirme önerilerini karara bağlamak.

f) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslak-

larını hazırlamak ve ortak projeler geliştirme önerilerini karara bağlamak.

g) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

ğ) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

h) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

ı) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve

bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına

sunmak.
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i) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve

benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.
j) Üniversite dışından merkezin olanaklarını kullanarak proje talebinde bulunan kişi,

kurum veya kuruluşların taleplerini değerlendirip karar vermek.
(2) Merkeze ait donanım içerisinden taşınabilir ölçüm araç ve gereçlerin merkez dışında

farklı bir yerde araştırma amaçlı kullanımını sadece Yönetim Kurulu üyeleri tarafından talep
edilebilir. İlgili araç ve gereçler proje talebinde bulunan kişilere yönetim kurulunca belirlenen
süre için zimmetlenir. 

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-
kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla ku-
rulur.

(2) Oluşturulan çalışma birimlerine yönetim kurulu kararı ile üniversitemizin ilgili fa-
kültelerinden veya yönetim kurulu üyelerinden bir sorumlu belirlenerek Rektör onayıyla gö-
revlendirilir ve birim sorumluları doğrudan Müdürlüğe bağlı çalışır. İlgili çalışma birimi, Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen çalışma birimi sorumlusu başkanlığında
toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur ve yılda iki kez gelişme
raporu sunar. Çalışma birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca önerilen kişiler arasından
üç sene için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler
ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elemanının görev süresi Yönetim Kurulunca
uzatılabilir ve süresinden önce aynı usulle görevinden alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Tüm Merkez birimlerinin çalışma düzeni ve ilkeleri Müdürlükçe ha-
zırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar 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; Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların

görevlerine ve çalışma esaslarına 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 ve 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) İlaç: İnsanlarla ilgili tıbbi bir amaçla (tedavi, teşhis, korunma vesaire) uygulanan ve

kimyasal bir işleme tabi tutulmuş maddeleri,

c) Klinik araştırma: Bir veya daha fazla merkezde, tıbbi cihazın güvenlik, etkinlik veya

performansını değerlendirmek için gönüllüler üzerinde yürütülen sistematik araştırma veya ça-

lışmaları, 

ç) Merkez: Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

g) Tıbbi cihaz: İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal,

immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat, fonksiyonunu yerine getirirken bu

etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın ta-

nısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin gideril-

mesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir

şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına

veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar

yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak

üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeleri, 

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini, 

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki araştırma ve uygulama has-

tanesi, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve

uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yaparak tıbbi cihaz ve ilaç klinik araştırmalarının etik il-

keler çerçevesinde kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, akademisyen ve araş-

tırmacıların klinik araştırmalar konusundaki farkındalığını arttırmak,  bu konuda deneyimli ve

bilgili personeller yetiştirmek, Üniversite ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Ar-Ge ça-

lışmalarına öncülük etmek, klinik araştırmalar alanında eğitim faaliyetleri, çalıştaylar, semi-

nerler ve kongreler düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı ve eğitime öncülük ede-

rek Merkezi uluslararası düzeyde kabul ve tercih edilen bir merkez haline getirmektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) İlaç ve tıbbi cihazların klinik kullanımı öncesi gerçekleştirilmesi zorunlu olan araş-

tırma ve deneme aşamalarını uluslararası standartlar ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleş-

tirmek. 

b) Ar-Ge faaliyetinde bulunarak insan sağlığına katkıda bulunacak yeni ilaç ve tıbbi ci-

hazların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) İlaç ve tıbbi cihazların klinik kullanım öncesi değerlendirmesi ile ilgili konularda

kişi ve kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek.

ç) Üniversite bünyesindeki birimler, diğer üniversitelerin ilgili bölümleri, ulusal ve

uluslararası ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve gelişmeleri takip ederek gerekli dü-

zenlemeleri gerçekleştirerek hizmet kalitesini sürekli olarak ileriye taşımak.

e) Akademisyen, araştırmacılar ve ilgili bölümlerdeki lisans/lisansüstü öğrencilerin kli-

nik araştırmalar konusundaki farkındalığını arttırmak ve bu konuda yeni çalışma ve araştırmalar

yapmaya teşvik etmek ve uygun araştırma imkanları sağlamak. 

f) Ulusal ve uluslararası ilgili kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak yeni

projeler oluşturulması ve geliştirilmesine öncülük etmek.

g) Klinik araştırmalar alanında eğitim faaliyetleri, seminer ve kongreler düzenleyerek

ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı ve eğitime öncülük etmek.

ğ) Klinik araştırma alanında deneyimli ve bilgili akademik, idari ve teknik personeller

yetiştirmek.

h) Ülke ve Üniversite ekonomisine katkıda bulunmak.

ı) İlaç ve tıbbi cihaz endüstrisinin klinik araştırmalar konusunda yaşadığı zorlukları gi-

dermek.

i) Tıbbi cihazların standardizasyon, tescil ve patent işlemleri konusunda destek ver-

mek.

j) Merkezin kuruluş amacı ile Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun ça-

lışmalar yaparak Merkezi uluslararası düzeyde kabul ve tercih edilen bir merkez haline getir-

mek.
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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 alanı ile ilgili çalışmaları olan birimlerin

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür,
Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki ça-
lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve de-
netiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede
sorumludur. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevden
alabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar ve uygun görülürse bu kişiler Rektör tarafından üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona ermesi veya herhangi bir sebeple görevinden
ayrılması halinde yardımcının/yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör gerekli gördüğü
durumlarda Müdür yardımcısını görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Müdürün
teklifi ve Rektörün onayı ile Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür
görevlendirilir. 

(4) Müdür ve müdür yardımcıları kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna ka-
tılamazlar ve oy kullanamazlar. Toplantı için yeterli üye sayısına ulaşılamazsa, yedek üyelerin
toplantıya katılması sağlanır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının

düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Merkezin çalışma programlarını ve politikalarını oluşturmak ve bu amaca yönelik

olarak çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak konusundaki tekliflerini Rektöre
sunmak,

c) Merkezin faaliyetlerini stratejik hedeflere ve eylem planına uygun şekilde yürütmek, 
ç) Merkez çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi için gereken idari ve mali tedbirleri

almak,
d) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki

faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma plan ve programını Yönetim Kurulunun görüşünü
de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantılara başkanlık yapmak,
f) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak,
g) Merkezin finans kaynaklarının artırılması ve uygun şekilde kullanılması için giri-

şimlerde bulunmak,
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ğ) Yurtiçi ve yurtdışı benzer merkezler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,
h) Araştırma projelerinin işleyişini izlemek ve denetlemek,
ı) Merkezin bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlarını belirleyip Yönetim Kuru-

luna sunmak,
i) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında; Müdür, Müdür Yardımcısı/Müdür
Yardımcılarından biri ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim
elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam yedi üyeden ve ayrıca iki yedek üyeden oluşur. Görev süresi biten üye Rektör
tarafından yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan
fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün yazılı daveti

üzerine üç ayda en az bir kez olağan ve gereğinde olağanüstü olarak, salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Bir yıl içinde iki olağan toplantıya ya da üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak
katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevden alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve yö-
netimiyle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-
mak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma birimleri ve komisyonları
oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortaklaşa yürütüle-
cek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek

karara bağlamak.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve istenildiğinde ara raporları ile bir sonraki dö-

neme ait çalışma planını hazırlayarak Rektöre sunmak.
ğ) Merkezin hedeflerini Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak belirlemek.
h) Merkeze gelecek proje tekliflerini değerlendirmek, desteklemek ve ortak çalışma

programını düzenlemek.
ı) Merkezin personel ihtiyacı, bina, araç-gereç ve diğer fiziksel ihtiyaçlarını belirleyip

karar alarak Rektöre sunmak.
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i) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Danışma Kurulunun gündeme getireceği konuları gö-
rüşüp karara bağlamak.

j) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-
larında deneyimli, sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek, Üniversi-
tenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman
kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 10
üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. 

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az yılda bir kez olağan, Müdür gerekli
gördüğü takdirde olağanüstü olarak çoğunluk koşulu aranmaksızın, Müdürün başkanlığında
toplanır. 

(3) Danışma Kuruluna Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilirler.
(4) Danışma Kurulunun toplantı tutanağı, değerlendirme ve uygulama için Yönetim

Kuruluna sunulur.
Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda

değerlendirmeler yapmak ve danışma niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine kat-

kıda bulunmak.
c) Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ortamı oluşturulmasına katkıda bulun-

mak ve konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlamak.
ç) Üniversite dışındaki finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi ko-

nusunda görüş bildirmek ve gerekli girişimlerde bulunmak.
d) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, görev ve sorumlulukları ile ilgili çalışma
usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin faaliyet, organ, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul
ve esaslarını 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) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplum bilgisinden oluşan bilgi

dağarcığının arttırılması ve bu bilginin yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

b) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde; bilgi,
ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi
süreçlerinde tam veya yarı zamanlı çalışan en az doktora dereceli akademik kişileri,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleeri,
f) Kurumlararası İletişim Koordinatörü: Kurumlararası iletişimden sorumlu Rektör Yar-

dımcısını,
g) Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından atanan ve Merkezin faaliyetlerini Üniversite

Rektörlüğü adına yönetecek Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
ğ) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN alanında ya-

pılacak Ar-Ge projeleri için araştırma çalışmalarını başlatmak ve yürütmek, müdahale hazırlık
faaliyetlerinin başlatılması ve yürütülmesi için gerekli insan kaynaklarını, araştırma laboratu-
varlarını ve ihtiyaç duyulan diğer tüm altyapıyı temin etmek,
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b) Acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN araştırma alanları ile ilgili Üniver-

sitenin imkan ve kabiliyetlerini gözönünde bulundurarak yerel, ulusal ve bölgesel politika ve

stratejiler geliştirip bunların hayata geçirilebilmesi için gerekli teknik ve insan kaynakları oluş-

turulması için çalışmalar yapmak.

c) Acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN tehditlerinin önemi konusunda far-

kındalık oluşturmak amacıyla eğitim vermek.

ç) Kamu, STK ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen ve Merkezin faaliyet alanına

giren konularda eğitim, araştırma, inceleme, kontrol, gözetim, teknik danışmanlık ve bilirkişilik

çalışmaları yapmak, ortaklık ve işbirlikleri kurulmasını sağlamak.

d) KBRN tehditlerden kaynaklı acil durum ve afetlerde Üniversite hastanesinde yatarak

tedavi gerekliliğinde ihtiyaç duyulan fiziksel altyapı, personel ve ekipmanları sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanında ihtiyaç duyulan; Klinik Araştırmalar Koordinasyon, Bi-

youyumluluk, Biyomalzeme ve Nanoteknoloji, Biyomedikal, Tıbbi Cihaz Kalibrasyon, Tıbbi

Cihaz Mükemmeliyet, İlaç Mükemmeliyet ve İnsan Aşısı Üretim departmanları ile diğer birim

ve laboratuvarların kurulması için gerekli mali, fiziki ve insan kaynaklarını temin etmek.

f) Yürütülen faaliyetlerin ve bilimsel verilerin tanıtımına yönelik toplantılar düzenle-

mek, bilimsel çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek, organize etmek ve yürütmek.

g) Araştırma projelerini koordine etmek için ve belirlenen kurallar çerçevesinde, ulusal

ve uluslararası araştırmacılara, hastanelere ve üniversitelere, altyapısında bulunan laboratuvar-

lar ve kliniklerin kullanımı konusunda olanak sağlamak.

ğ) Evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve etik kurallarına uymak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürüteceği faaliyetler şun-

lardır:

a) Acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN’ye yönelik Ar-Ge çalışmaları üzerine

teorik ve deneysel eğitimlerin verilmesi ve araştırmaların yürütülmesi, ürün geliştirilmesi.

b) Ulusal ve/veya uluslararası araştırma merkezleri ile ortaklıklar kurulması, acil durum

ve afet müdahale yönetimi ve KBRN’ye yönelik Ar-Ge merkezleri ile uluslararası bir ağ oluş-

turarak bu konudaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve yabancı kuruluşlarla işbirliği ya-

pılması.

c) Uluslararası bilimsel indekslerde bulunmak üzere bir yayın kurumunun kuruluş, yö-

netim ve geliştirilmesinin üstlenilmesi ve uluslararası indekslerde sürekliliğinin sağlanması.

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-

lışmalar yapılması, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi

çalışmalarına katkıda bulunulması.

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.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulunun önerisi, ilgili Rektör Yardımcısının oluru ve Rek-

törün onayıyla Müdür üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Rektör tarafından yeniden

görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunamaması

durumunda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürün önerisiyle bir müdür

yardımcısı görevlendirebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar.

Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve ve-

kâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkezin çalışma esasları ve Yönetim Kurulunun belirlediği çerçevede, Üniversite

içinde ve dışında ilgili mevzuat ve kılavuzlar dâhilinde KBRN tehditlerine karşı olay öncesi,

sırası ve sonrasında gerekli tüm çalışmaların yapılması ve koordinasyonundan Yönetim Kurulu

adına sorumludur ve merkezin görev kapsamına giren tüm faaliyetlerin yürütülmesinde birincil

derecede sorumlu amirdir. Yürüttüğü tüm çalışmalarda Yönetim Kurulu ve Rektörlük maka-

mına karşı sorumludur.

(3) Merkezde yapılan çalışmalar ile ilgili güvenlik ve gizlilik içeren bilgi, belge, evrak

ve materyalin emniyetinin sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaların

planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesi görevi ilgili Rektör Yardımcısının gözetimi ve onayı

ile ilgili mevzuat, yönerge ve Üniversitedeki mevcut uygulamalar paralelinde Müdür tarafından

yürütülür.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin eylem programlarını ve çalışma politikalarını oluşturmak ile faaliyetlerini,

stratejik hedeflerine ve eylem planına uygun şekilde yürütmek için gereken idari ve mali ted-

birleri almak.

b) Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak Merkezin yıllık eylem planını, per-

formans göstergelerini ve faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulu ve Rektörün onayına

sunmak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve Danışma Kurulu

toplantılarına başkanlık etmek.

ç) Merkez toplantılarının gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik doğ-

rultusunda uygulamak.

d) Merkezin yıllık bütçesi ve eylem planında yıl içinde yapılacak değişiklikleri Yönetim

Kurulunun onayına sunmak.

e) KBRN ile ilgili olarak Üniversiteyi ilgilendiren konularda ülkenin tamamında sağ-

lıkla ilgili tüm kamu, özel kurumlar/kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gö-

nüllüler arasında işbirliği ve koordinasyonu Kurumlararası İlişkiler Koordinatörü kontrolünde

Yönetim Kurulu adına sağlamak.

f) Merkezin kullanımına ilişkin kuralları belirlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu 7 (yedi) üyeden meydana gelir.
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(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısıdır.
Yönetim Kurulu Başkanı üç yıl için görevlendirilir. Gerek duyulması halinde Yönetim Kurulu
Başkanı Rektör tarafından görevden alınabilir.

(3) Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla fiziki

olarak toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programı, planı, yıllık faaliyet raporu, eylem planı, bütçe, insan

kaynağı ve Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda diğer ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları
ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmak ve/veya yaptırmak, onaylamak.

b) İlgili mevzuatlar çerçevesinde ve Üniversitenin uygulamalarına paralel olarak Mer-
kezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak ve uygulama esaslarını belir-
lemek.

c) Müdür tarafından belirlenen idari, maddi, ekonomik, mali ve genel ihtiyaçları belir-
lemek, temin etmek ve Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuat ve kılavuzlar çerçevesinde KBRN tehdit, tehlike, kaza ve tehlikeli
maddelere karşı olay öncesi, sırası ve sonrası yürütülecek tüm Ar-Ge faaliyetleri, laboratuvar-
ların kurulması, iş ve işlemlerde kullanılacak malzemelerin teknik standartlarını belirlemek,
şartnameleri hazırlamak.

d) Merkez ve Üniversitenin diğer birimlerinin KBRN tehditlerine yönelik yönerge, teb-
liğ ve kılavuzlarını hazırlamak, Rektörlük makamına sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

e) Merkeze ait her türlü yapı, bina, laboratuvar, tesis, işletme ve açık alanları haberli
veya habersiz olarak denetlemek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilen en az 10

(on), en fazla 20 (yirmi) üyeden oluşur. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için
aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul-
le yeni görevlendirme yapılır.

(2) Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıra-
bilir.

(3) Danışma Kurulu bilimsel, teknik, idari ve mali konularda alt danışma kurulları oluş-
turabilir veya bu konularda alt danışma kurulları oluşturulmasını Müdüre önerebilir.

(4) Geçerli mazeret olmaksızın üst üste üç defa toplantılara katılmayan Danışma Kurulu
üyelerinin üyeliği sona ermiş sayılır.

(5) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
(6) Danışma Kurulu altı ayda bir kez fiziki olarak toplanır. Yönetim Kurulu başkanı

gerekli gördüğü hallerde en geç 15 gün öncesinden gerekçesini bildirmek suretiyle Danışma
Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Müdür
Yardımcısı ve birim sorumluları Danışma Kurulu toplantılarına ve kararlarına katılır.

(7) Danışma Kurulunun gündemi Müdür tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden en
az 15 gün önce, varsa bilgi ve belgelerle birlikte Danışma Kurulunu oluşturan üyelere gönde-
rilir. Danışma Kurulu toplantılarına ilişkin müzakereleri özetleyen, görüş ve önerileri içeren
tutanaklar, Müdür tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna iletilir.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin Müdürlüğünü yapabilecek adayları belirleyip, ilgili Rektör Yardımcısının

oluruna ve Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezin amaç ve faaliyet alanları ile ilgili konularda Müdür ile toplantılar yapmak,

stratejik hedefleri belirlemek, eylem planları oluşturmak, önerilerde bulunmak, yeni çalışma
konularını gündeme getirmek, tartışmak, Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlen-
mesine katkıda bulunmak.

c) Her yıl Merkezde yürütülen bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve
eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna raporlamak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma birimlerinde görevlendirilecek öğretim ele-
manlarının seçimini yapmak.

d) Merkezin teknik, idari ve mali konularda yeterlilik sağlaması amacına uygun olarak
gerekli işbirliklerinin oluşturulmasını önermek.

e) Merkez Müdürü tarafından talep edilen akademik personele ilişkin hususları Rek-
törlük makamına arz etmek.

Çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla Merkez bünye-

sinde çalışma birimleri kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hususlar
MADDE 15 – (1) KBRN tehdit, tehlike, kaza ve tehlikeli maddelerle meydana gelen

olaylara yönelik çıkarılacak olan KBRN tehdit, tehlike, kaza ve tehlikeli madde risk azaltma/yö-
netme, müdahale ve iyileştirme planına göre çalışmalar yürütülür. Planda ve KBRN olaylarının
yönetiminde en yetkili kişi Rektördür.

(2) Üniversite içinde meydana gelen KBRN tehdit, tehlike, kaza ve tehlikeli madde risk
azaltma/yönetme, müdahale ve iyileştirme planına göre Üniversitenin görev alan bütün birim-
leri hazırlıklarını/çalışmalarını yapar, olay meydana geldiğinde gerekli müdahale yapılır.

Vardiya hizmetleri ile kayıt ve dokümanlar
MADDE 16 – (1) Vardiya ile kayıt, dokümanlar, bilgi ve belge dağıtımı hizmetlerinin

planlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesine yönelik çalışmalar ilgili Rektör Yardımcısının
gözetimi ve onayı ile ilgili mevzuat, yönerge ve Üniversitedeki mevcut uygulamalar paralelinde
Müdür tarafından yürütülür.

Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117



Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/14)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir: 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 26/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945

16- 8/11/2017 30234

17- 9/5/2018 30416

18- 9/8/2018 30504

19- 14/8/2018 30509

20- 22/12/2018 30633

21- 19/1/2019 30660

22- 16/2/2019 30688

23- 20/4/2019 30751

24- 11/5/2019 30771

25- 28/5/2019 30787

26- 22/6/2019 30809
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6824 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DOĞALGAZ KALORİFER KAZANI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

850.000 kcal/h kapasiteli doğalgaz kalorifer kazan alımı kapalı teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Koordinatörlüğüne 1 (bir) adet 850.000 kcal/h 

Doğalgazlı Kalorifer Kazanı alınması kazanın yüklenici firma tarafından yerleşke içerisine 

nakliye ile idarenin belirlediği yere indirilmesi ve düşey bir şekilde yerleştirilmesi idareye teslim 

edilmesi işidir. 

2 - İhalenin gerçekleşeceği tarih ve saat: 22 Ağustos 2019 Perşembe Saat: 15.30 

3 - İhalenin yapılacağı adres: Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Atatürk Bulvarı     

NO: 33 Opera / ANKARA 

4 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Tedariği ve Lojistik Yönetimi 

Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı NO: 33 Altındağ / ANKARA) teslim edeceklerdir. 

5 - İstekliler katılacakları ihaleye ait şartnameyi 200,00.– TL karşılığında Türk Hava 

Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Tedariği ve Lojistik Yönetimi Direktörlüğü İç Satınalma 

biriminden temin edebilirler. 

6 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii 

değildir. 

Bilgi için: THK Genel Başkanlığı Malzeme Tedariği ve Lojistik Yönetimi Direktörlüğü 

0 (312) 303 73 79 6946/1-1 
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AFYONKARAHİSAR VAGON ARAÇ BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNDE REVİZYON 

TAMİRİ YAPILACAK SG TİPİ VAGONLARIN İÇ-DIŞ YÜZEY TEMİZLİK,  

İÇ-DIŞ YÜZEY BOYAMA VE DIŞ YÜZEY YAZI-ŞEKİL - ARMA  

İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019 / 379387 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Vagon 

Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde Revizyon tamiri yapılacak Sg tipi vagonların iç-dış yüzey 

temizlik , iç-dış yüzey boyama ve dış yüzey yazı-şekil - arma işlerinin (Teknik Şartnameye göre) 

3.500 m2 ( + % 10) yapılması hizmet alım işidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 19/08/2019 günü saat 11/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6917/1-1 
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30 ADET A3 RENKLİ YAZICI İLE 30 ADET A4 RENKLİ YAZICI VE GÜVENLİ  

BASKI YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 30 adet A3 Renkli Yazıcı ile 

30 adet A4 Renkli Yazıcı ve Güvenli Baskı Yazılımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.08.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale 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 İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 6846/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Pancar Kuyruğu ve Yaş Pancar Posası Satışları İçin Personel Çalıştırılması İşi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/374226 

1- İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 Kişi ile 2019-2020 kampanya döneminde teşekkülümüz 

tarafından çiftçilere dağıtılacak olan istihkak küspenin bir 

düzen içinde dağıtımı, pancar kuyruğunun ve istihkak 

fazlası küspenin belli bir nizam içinde satışı, pancar 

nizamiyede bekleyen araçların şikâyete mahal vermeden 

intizam içinde sıralanması, pancar kuyruğu ve istihkak 

fazlası küspenin satışından elde edilen tahsilatın 

veznemize gün içinde teslimatı, tartım yapılan kantarların 

günlük temizliğinin yapılması işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 100 gün boyunca (±%25) toleranslı. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23.08.2019, Saat:14:00 

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6801/1-1 
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PP AMBALAJ TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamız 2019-2020 Kampanyası ihtiyacı ± % 20 toleranslı 55cmx95cm ebatlarında 

70.000 Adet PP Ambalaj Torbası mal alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine ait 

açık ihale usulüne göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/361881 

1 - İdarenin 

a) adresi : Yenişehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18-36360 KARS 

b) telefon ve faks numarası : 0 474 213 57 21 - 0 474 213 57 33 

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) adı : Fabrikamız 2019-2020 Kampanyası ihtiyacı ± % 20 

toleranslı 55cmx95cm ebatlarında PP Ambalaj Torbası 

mal alımı 

b) niteliği türü miktarı : ± % 20 toleranslı (55cm95cm) ebatlarında 70.000 Adet 

PP ambalaj torbası 

c) işin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenicinin işe 

başlama talimatını aldığı tarihten itibaren işe başlanacak 

olup, ihale konusu mallar Teknik Şartname eki Aylık 

Sevkiyat Programına uygun olarak ve muntazam partiler 

halinde peyderpey 02.11.2019 tarihine kadar teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) tarihi ve saati : 02.09.2019 Pazartesi Günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 02/09/2019 Pazartesi Günü Saat 14.00’a kadar Kars Şeker Fabrikası 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

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

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

 6617/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

2019/2020 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/361373 

1 - İdarenin 

a) adresi : Yeni Şehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18 / 36360 

Merkez/KARS 

b) telefon ve faks numarası : 0 474 213 57 21-26 / 0 474 213 57 33 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019/2020 Kampanya Döneminde Arpaçay (10.000), 

Akyaka (35.000), kantarlarından - Kars Şeker 

Fabrikasına toplam ve yaklaşık olarak 45.000 Ton 

Pancarın Karayolu ile Nakli 

b) yapılacağı yer : Bölge Kantarları ile Kars Şeker Fabrikası Meydan 

Sahası 

c) işin süresi : Kars Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya süresince 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 03.09.2019 Salı Günü, Saat = 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir. 

--- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

Taşıma Yetki belgesi ile ilgili komisyon kararı şartname ile birlikte isteklilere verilecektir. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

5.1- İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
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6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 

kişilerin yapmış olduğu işler. 

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu 

Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge 

kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun 

olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

9 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dâhil 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne 

elden verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme 

ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6616/1-1 
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KANTARLARIN BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK BAKIMLARININ  

YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamıza ait yüksek çekerli kantarların bakım, onarım ve pancar işleme kampanyası 

süresince periyodik bakımlarının yapılması işidir. 

İhale kayıt numarası : 2019/377222 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR 

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

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza ait 33 adet kantarın bakım, onarım ve 

pancar işleme kampanyasında periyodik kontrollerinin 

yapılması. 

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası ve Ziraat bölge Şefliklerine bağlı 

kantarlar 

c) işin süresi : Kampanya öncesi kantarların bakım ve onarım işleri 30 

(takvim) günde yapılacaktır. Yaklaşık 120 (± %20) gün 

sürecek kampanya süresinde 15’er günlük periyotlar 

halinde kontroller yapılacaktır. Ayrıca gerekmesi 

halinde 2019 yılı damgalama işlemleri yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) tarihi ve saati : 21/08/2019 Çarşamba Günü Saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 21/08/2019 Çarşamba Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

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

 6853/1-1 
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TAHMİL-TAHLİYE, YÜKLEME VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Şeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, Yükleme ve İstifleme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt no : 2019/365203 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

  Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : (276) 231 14 91 (276) 231 17 32 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İşin miktarı ± % 20 toleranslı olup Şeker Ambarlarında 

Tahmil-Tahliye, yükleme, istifleme işi, üretilecek 

tahmini 25.000 ton şekerin üretimden istife alınması, 

istiften 10.000 ton şekerin yüklenmesi ve 10.000 ton 

şekerin fabrika içinde başka ambarlara nakli ve satış işi 

dahil toplam 45.000 Ton Şekerin 2019-2020 

Kampanyası boyunca (tahmini 3 Ay) üç vardiya halinde, 

her vardiyada 8 kişi olmak üzere 24 kişi ve diğer 

ambarlara taşınacak şekerler içinde her vardiyada 2 kişi 

ilave olmak üzere toplam 30 (Otuz) kişi; kampanya 

haricinde (9 Ay) 4 işçi çalışacaktır (izin değiştirici 

dahildir). Satışların arttığı veya düştüğü dönemlerde 

çalıştırılacak personel sayısını, idare arttırıp eksiltmeye 

yetkilidir. 

b)Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Şeker Ambarları ve 

kiralanacak diğer depolar 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19.08.2019 Pazartesi günü Günü saat 14:30 

  

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Fevzi Çakmak 

Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürk 

lirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6855/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2019/2020 kampanya döneminde yan ürün olarak elde edilecek yaş pancar 

posasından ± % 20 toleranslı 50.000 ton yaş pancar posasının paketlenmesi işleri ihalesi kapalı 

zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun 

bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt no 

1 - İdarenin : 2019/340410 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222 - 230 27 39 (10 hat) Faks: 0 222 - 230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 adet Yaş pancar posası paketleme makinesi ile 

yaklaşık 3 Ay’da ± % 20 toleranslı 50.000 ton yaş 

pancar posasının paketlenmesi işi 

b)Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 Salı günü, Saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.1.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.7. Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.2.1. İş deneyim belgeleri; 

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer 

işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

4.2.2. Yaş Pancar Posası Paketleme Hizmetinde çalışacak personelden Makine 

Operatörlerinin Belgeleri (Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makineleri Operatörlerinin belgeleri 

geçerli olacaktır.) Lastik Tekerlikli Yükleyici operatör belgeleri ve Kamyonların Sürücü Belgeleri 

ile bu sürücülerin Psikoteknik belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri teklifler ile birlikte 

sunulacaktır. 
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4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilecek belgeler; 

a - Silaj Paketleme ile ilgili iş bitirme belgesi 

b - Yaş Pancar Posası Paketleme iş bitirme belgesi veya bu belgeler yerine geçebilecek 

aşağıda sayılan belgeler; 

- Silaj paketlemeye yönelik İşletme Kayıt Belgesi 

- Silaj Paketleme Konusunda Kapasite Raporu 

- Silaj paketleme işi ile ilgili İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı 

- Firmanın ana faaliyetleri arasında silaj paketlemenin yer aldığını gösterir Türkiye 

Ticaret Sicil Gazetesi örneği 

- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış firmanın iştigal konuları arasında silaj 

paketlemenin yer aldığı Oda Sicil Kayıt Sureti 

- Firmanın halen posa paketleme makineleri imal ettiğini gösteren belge 

- İhale Konusu İş 

- Fabrikalarımızda Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi hizmeti işleri yaptığına dair iş 

bitirme belgesi, 

- Slaj Paketleme İş Bitirme Belgesi 

- Yaş Pancar Posası Paketleme İş bitirme belgesi 

Bu belgelerden her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 

100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 20.08.2019 Salı günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT - Eskişehir 

Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale 

üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhale konusu hizmet alımı ( Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç ) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6306/1-1 
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50 KALEM MUHTELİF VANA VE ÇEKVALF ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İhtiyacı Olarak 50 Kalem Muhtelif Vana ve Çekvalf Temini 4734 Sayılı Kanunun 

3/g maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/373976 

1 - İdarenin 

a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) telefon ve faks numarası : Tel:0 372 259 47 78 - 94  

  Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i   Malzemenin Cinsi: Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı Muhtelif Vana ve Çekvalf 50 Kalem 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri 45 gün içerisinde 

Kurumumuza teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 02.09.2018 Pazartesi - saat 15.00 

c) Dosya no : 1918021 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.2.1. TSE Uygunluk sertifikası ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem 

Sertifikası teklifleriyle verilecektir. Flanşlı vana ve çekvalflerin tesliminde her biri için bunlara ait 

TS EN 10204:2007 Tip:2.2’ ye göre test sertifikalarını vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 02.09.2019 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

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

 6797/1-1 
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ELEKTRO HİDROLİK DELİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından 

İşin Adı: Elektro Hidrolik Delici Yedekleri temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/373746 

Dosya no : 1921058 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0. 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektro Hidrolik Delici Yedekleri (19 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28.08.2019 Çarşamba günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5 - Eş çalışan 5, 6, 7. kalemler için toplamda en düşük, diğer kalemlerde ise en düşük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.08.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 6798/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855 

 

ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Elektro Hidrolik Yükleyici Yedekleri temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/376386 

Dosya no : 1921059 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak   

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektro Hidrolik Yükleyici Yedekleri (8 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28.08.2019 Çarşamba günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

5 - Eş çalışan 1, 2, 3. kalemler için toplamda en düşük, diğer kalemlerde ise en düşük fiyat 

esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.08.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 6847/1-1 
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MOTORİN VE GAZYAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK 390.000 Litre Motorin ve 45.000 Litre Gazyağı Alımı ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

 

İhale kayıt numarası : 2019/374558  

1-İdarenin  

a) adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

 Satınalma Daire Başkanlığı  

 ZONGULDAK  

b) telefon ve faks 

numarası 

: Tel: 0 372 259 47 94 – 84 Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) elektronik posta adresi 

(varsa) 

: Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Miktarı: (Litre) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1- Motorin (Merkez depoları teslimi) 

2- Motorin (Kilimli-Karadon T.İ.M depoları teslimi) 

3- Motorin (Ereğli-Armutçuk T.İM depoları teslimi) 

4- Motorin (Amasra-Amasra T.İ.M depoları teslimi) 

5- Gazyağı (Amasra-Amasra T.İ.M depoları teslimi) 

180.000 

75.000 

110.000 

25.000 

45.000 

 Toplam: 435.000 

b) Teslim yeri TTK Zonguldak merkez (Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü), 

Zonguldak Kilimli (Karadon T.İ.M), Zonguldak Kdz. Ereğli (Armutçuk 

T.İ.M) ve Bartın Amasra (Amasra T.İ.M)’ daki depolarına, teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihi  Söz konusu akaryakıtın ihtiyaç listesi haftalık olarak TTK’ ca 

belirlenecek olup her hafta Pazartesi günü firmaya gönderilecek ve 

teslimat o hafta içinde yapılacaktır. 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 26.08.2019 Pazartesi - Saat 15:00  

c) Dosya no : 1918020 

 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler.  

4.3. İstekliler, “Dağıtıcı Lisansını”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 

aldıkları akaryakıt bayilik lisansını, akaryakıtların TSE standartlarına veya TÜPRAŞ 

spesifikasyonlarına uygun olacağına dair ana dağıtım şirketinden alınmış yazılı taahhütnameyi, 

ihale tarihinde süresi dolmamış, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve 

Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış “Tehlikeli Madde Faaliyet 

Belgesi”, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış “Yetki Belgesi” ve taşıt belgesi ile 

taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait taşıt kartlarının fotokopilerini teklifleriyle birlikte 

vereceklerdir. (Bu belgeyi almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair 

belgeyi vereceklerdir.) 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26.08.2019 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

 6854/1-1 
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BANT MAKARALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Bant makaraları temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/366571 

Dosya no : 1921057 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bant makaraları (4 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27.08.2019 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 6660/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

En Az 400 W GÜCÜNDE TEK LAZERLİ TOZ YATAKLI METAL EKLEMELİ 

İMALAT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR. 

En Az 400 W Gücünde Tek Lazerli Toz Yataklı Metal Eklemeli İmalat Sistemi alımı, 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesi 

uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi 

sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/380128 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet En Az 400 W Gücünde Tek Lazerli Toz Yataklı 

Metal Eklemeli İmalat Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu 

Kahramankazan/ANKARA Eklemeli İmalat Teknolojileri 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) 

takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 Salı günü, saat: 11:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ön yeterlik şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde ön yeterlik şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Aday imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Aday yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise 

yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.5.1. Makine/Sistem için Teknik Şartnamenin 2.17.maddesinde belirtilen CE belgesi 

verilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlilik dokümanı, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 50,00 TL-(Ellitürk Lirası) 

yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 27.08.2019 Salı günü, saat: 11:00 

saatine kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6945/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

 
 6944/1-1 
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi 

(Yönerge İçin Tıklayınız) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.  

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü belirtir 

forma (Form İçin Tıklayınız) özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 

2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı teslim 

edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu 

hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (daha 

önce çalışıp ayrılsalar dahi) 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

Başvuru Yeri: 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Doktor Öğretim Üyesi 

başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde 

yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 
 

Birimi Bölümü ABD/Program Unvanı Der. Adet Açıklama 

Edebiyat 

Fakültesi 

Dekanlığı 

Psikoloji 
Gelişim 

Psikolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Psikoloji alanında doktora yapmış 

olup, SSCI dergilerinde yayınları 

bulunuyor olmak. 

Ömerli Meslek 

Yüksekokulu 

Müdürlüğü 

Büro 

Hizmetleri ve 

Sekreterlik 

Büro Yönetimi 

ve Yönetici 

Asistanlığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Maliye Teorisi alanında doktora 

yapmış olup, vergi algısı 

konusunda çalışma yapmış olmak. 
 

 6800/1-1 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 7 Ağustos 2019 – Sayı : 30855 

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI 
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Öğretim Görevlisi 

alacaktır. 
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
 
Müracaatların Başlama Tarihi : 07.08.2019 
Son Müracaat Tarihi : 22.08.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.08.2019 
Sınav Tarihi : 29.08.2019 
Değerlendirme Tarihi : 02.09.2019 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 

KADRO 

SAYISI UNVANI ŞARTLARI 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 
2 

Öğr. Gör.  

(Ders 

Verecek) 

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Mimarlık 

Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış 

olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

İç Mimarlık 

Bölümü 
1 

Öğr. Gör.  

(Ders 

Verecek) 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Lisans mezunu olmak. İç Mimarlık veya Endüstri 

Ürünleri Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans 

yapmış olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları 

olmak. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış 

olmak. 

 
İstenen Belgeler 
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3- Özgeçmiş (CV) 
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) 
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) 
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) 
12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-

Devlet belgesi kabul edilmektedir.) 6852/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELAMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek 

Koşulları'nın, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 

ilgili maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine 

girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir. 

Başvuru Tarihleri: 07.08.2019 - 21.08.2019 

Öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 

23.08.2019 

Öğretim Görevlisi kadrolarının giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı 

tarihi: 27.08.2019,  

Sonuç açıklama tarihi: 29.08.2019 

 

BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI UNVAN DERECE ADET NİTELİK 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

Acil Tıp 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 4 
Uzmanlık eğitimini acil tıp anabilim 

dalında tamamlamış olmak. 

Acil Tıp 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Uzmanlık eğitimini acil tıp anabilim 

dalında tamamlamış olmak ve 

pediatrik travma skorlama sistemleri 

konusunda çalışmış olmak. 

Nöroşirurji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 
Omurilik yaralanmaları konusunda 

çalışmış olmak. 

Acil Tıp 

Öğretim 

Görevlisi 

(UB) 

1 4 
Uzmanlık eğitimini acil tıp anabilim 

dalında tamamlamış olmak. 

 6799/1-1 
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64
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133
160
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
— Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar (Karar Sayısı: 1402)
— Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)
— 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 1404)

ATAMA KARARI
— Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Yönetim

Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/261)

YÖNETMELİKLER
— 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun

Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1401)
— İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama ve Değerlendirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Selçuk Üniversitesi Savunma Teknolojisi Uygulama ve  Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2019 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2019 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik

Belgeleri Listesi
— 2019 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2019/14)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 3 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




