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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Diş Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş

Hekimliği Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve

çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının 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 ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

27 Ekim 2019
PAZAR
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Deka-

nını,

b) Fakülte: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Klinik sorumlusu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi klinik sorumlusu öğretim üyesini,

ç) Merkez (Hastane): Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze

başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-

gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fa-

kültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte,

enstitü, yüksekokul ile uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla

işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette

bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır. İl ve yurt genelinde

Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler ile ağız ve diş sağlığı hizmetleri ve eğitimi için protokoller

yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez (Hastane) bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi

protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyatha-

neleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edil-

melerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu

hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-

soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-

dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük

bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü,

doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak ağız ve

diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim

elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliş-

tirme olanakları sunmak ve bilime katkılarını sağlamak.

ç) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili

araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

d) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliğini sağlamak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin

geliştirilmesine imkân sağlamak.

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-

rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek; toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda

bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı

ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını

ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-

lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ğ) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşları ile işbirliği yapmak.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-

mak ve benzeri hizmetleri vermek.

ı) Talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde ve ihtiyaç duyul-

ması halinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili klinik ve/veya poliklinikler açmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde

bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi).

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi)

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi), Fakültede çalışan öğretim üye-

leri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilir. Süresi biten

Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle de-

ğiştirilebilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Merkez Müdürünün görevi de sona erer.

(3) Merkez Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine Fakültede devamlı

statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından; gerek görüldüğü hallerde Üniversitenin diğer

fakültelerinin öğretim üyeleri arasından veya öğretim üyesi olmayıp istenen teknik/akademik

özellikleri taşıyan diş hekimleri arasından en fazla 2 (iki) kişi Rektör tarafından 3 yıl için Mer-

kez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevinin sona ermesi halinde

Merkez müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez

Müdürünü ve Merkez müdür yardımcılarını süresinden önce değiştirebilir.

(4) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi) merkez idari hizmetler, sağlık hizmetleri ve

eğitim hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti ve temini için gerekli tedbirleri

almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat

hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm Merkez personelinin yönetim, koordinas-

yon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hüküm-

leri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak mua-

yene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

d) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kay-

bının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağla-

mak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, anabilim dalı tedavi hizmetlerinin ge-

lir-gider dengesine göre performanslarını tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak.
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e) Bütçe ve idari personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırla-

yarak Dekanlığa sunmak.

f) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.

g) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uy-

gulamak ve denetlemek.

ğ) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile

cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ih-

tiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordi-

nasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

h) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

ı) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.

i) Hasta haklarını, etik ilkelerin uygulanmasını, hasta ve çalışan memnuniyetini ve has-

taların sosyal hizmet gereksinimlerine yönelik etkinliklerin geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, Dekanın olmadığı hallerde Merkez Mü-

dürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları.

c) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör ta-

rafından görevlendirilecek üç öğretim üyesi.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde,

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları

almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını

yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri de-

ğerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için öne-

rilerde bulunmak.
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ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,

laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu

birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Dekan-

lığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte

Sekreteri yapar.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Anabilim dalı başkanları ilgili kliniklerin klinik sorumlusu olarak da

görev yapar. İlgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından

bir öğretim üyesi Merkez Müdürü tarafından klinik sorumlusu olarak görevlendirilebilir.

(2) Anabilim dalı başkanı gerekli gördüğü hallerde klinik sorumluluğuna ilişkin görev-

lerini, anabilim dalının akademik kurul kararı ile uygun görülen başka bir öğretim üyesine dev-

redebilir.

(3) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile il-

gili olarak Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, altyapı

ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(5) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık

öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur.

Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu

da klinik sorumlusuna aittir.

Hastane İdari Müdürü

MADDE 13 – (1) Hastane İdari Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletme-

ciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup en

az on yıllık kamu hizmeti tecrübesi olan ya da sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek

lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde beş yıl deneyimi olan adaylar ara-

sından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görev-

lendirilir.

(2) Hastane İdari Müdürünün görev ve sorumlulukları Merkez Müdürünün görev ve

sorumluluk alanları ile sınırlı olup Hastane İdari Müdürü, Merkez Müdürü tarafından belirlenen

usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
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Sorumlu Hemşire ve görevleri

MADDE 14 – (1) Sorumlu Hemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik

bölümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat

hükümlerine göre Merkez Müdürünün önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, So-

rumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu ko-

nusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen

benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire, Merkez Müdürüne karşı sorumlu olup hemşirelik hizmetlerine

yönelik çalışmalarını Merkez organlarıyla koordinasyon halinde yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle gö-

revli ünitelerde bulunan yataklı servis, ameliyathane, klinik veya laboratuvar birimleri ile Mer-

kezin idari işlerinde görevli diğer idari birimleri, yürüttükleri hizmetler açısından Dekan ve

Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik

sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde

gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü

ve sorumludurlar.

(3) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-

met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,

ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-

lenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni-

versitesi Rektörü yürütür.
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL STRATEJİK

ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Böl-
gesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stra-
tejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Doğu Anadolu Bölgesinin çevre bölgeler ve çevre
ülkeler ile arasında siyasî, ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak
amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmalarıyla
bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin söz konusu bölgeler ve Türkiye’deki ilgili ku-
ruluşlarla paylaşımını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ülkemizin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle; değişen

dünya koşullarında çevre ülkelerle politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutla-
rıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve ülkemizin çıkarları dikkate alınarak değişme
ve gelişmeler yönünde alternatifler ve stratejiler üretmek.
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b) Çevre ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları rolleri göz önünde bulun-

durmak suretiyle, bu ülkelerin Türkiye ile politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin nasıl bir

seyir izlediği ve gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda araştırmalar, incelemeler yap-

mak.

c) Doğu Anadolu Bölgesi ve bu bölgenin doğal bir uzantısı niteliğindeki Kafkasya ile

ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak ve stratejiler geliştirmek.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak,

geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve de-

ğerlendirmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla ilgililere

ve kamuoyuna aktarmak, stratejik araştırmalar arşivinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağla-

mak.

e) Merkezin görev alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası,

kamu kurumları ve özel kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak araş-

tırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere

kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla

gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

f) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alan-

larda yapılacak çalışmaları projelendirmek.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda kamu kurumları ve özel kuruluşlara

danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, semi-

ner, kongre, panel ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine

katkıda bulunmak.

h) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, dene-

yimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve

programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.

ı) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve

rapor halinde yayımlamak.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurumları ve üniversitelerin ilgili birimleri

ile ortak eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

j) Stratejik araştırmalar arşivi kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

k) Üniversite tarafından verilecek Merkezin amacına uygun diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre ça-

lışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdürün geçici olarak görevinden

ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda

Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan ve programında yapılacak değişiklikleri Yönetim

Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin her yıla ait yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak

ve Yönetim Kurulu tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlar, uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği

yaparak Merkezin amacına uygun projeler hazırlanmasını sağlamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.

g) Merkez birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

ğ) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması gereken araştırma ve inceleme so-

nuçlarını Rektörün onayına sunmak.

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet

alanında çalışmalar yapmış Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üze-

rine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren

üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üye-

sinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
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b) Müdürün faaliyet plan ve programına ilişkin değişiklik önerilerini karara bağlamak.

c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalış-

maların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

ç) Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını

hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit

etmek.

e) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI STRATEJİK

ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası

Stratejik Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Stratejik

Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (USAM): İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası siyaset, ekonomi, hukuk ve güvenlik alanlarında disiplinlerarası

bir yöntem belirleyerek faaliyet göstermek.

b) Politika önerisi geliştirmek, Üniversitenin ilgili diğer bölümleriyle siyasi ve diplo-

matik tartışmalara bilimsel araştırmalar çerçevesinde katkı sunmak.

c) Yurt içinde ve yurt dışında uluslararası ilişkiler disiplinini uluslararası güvenlik, te-

rörizm, dış politika, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Avrupa Birliği, Balkanlar, Asya-

Pasifik, Amerika ve enerji gibi alanlarda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere ka-

tılmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında diplomasi, çatışmalar, anlaşmazlıklar gibi uluslararası po-

litika ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, proje yapmak, yaptırmak; bu tür çalışmalara

katılmak ve desteklemek.

b) Uluslararası meseleler ve uluslararası ilişkiler disiplininin alanına giren konularda

ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler ve etkinlikler düzenlemek.

c) Uluslararası politika ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak

ve iş birliği yapmak; kişi ve kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araş-

tırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde uluslararası politika

ile ilgili ders ve seminerler düzenlenmesini ve öğrencilerin bu konulara yönlendirilmesini sağ-

layarak eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek, da-

nışmanlık hizmeti sunmak.

d) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek; ayrıca uluslararası strateji, diplomasi

ve siyaset konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

e) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.
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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; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı
aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün,
görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamam-
lamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasın-
dan iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği müdür yardım-
cısı Müdürlüğe vekâlet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu üye-
lerinden biri en kıdemli olandan başlamak üzere Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan
fazla olamaz.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
b) Merkezin çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin faaliyet ve projelerinin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetimini sağ-

lamak.
ç) Her öğretim yılı bitiminde ve istendiğinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygu-

lamaya konulan faaliyetler hakkındaki raporu Rektöre sunmak.
d) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma
alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dâhil toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bun-

ların görevlerini düzenlemek.

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denet-

lemek.

ç) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan

önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, uluslararası iliş-

kiler alanında araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl

için seçilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu, en az beş en fazla yirmi kişiden ve Mü-

dürden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kurulu başkanı Rektör tarafından

görevlendirilir.

(2) Kurul, yılda en az bir defa ve Danışma Kurulu başkanının başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir veya yeni

tekliflerde bulunur, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9313 

—— • —— 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9307 
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Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9323 

—— • —— 

Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9328 

—— • —— 

Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 9329 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

RULMAN MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 18 Kalem Rulman Grubu Malzemesi, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.11.2019 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9233/1-1 

—— • —— 
8 KALEM MAKİNE YEDEK PARÇA GRUBU MALZEMELERİ 

SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
                                                          RİZE 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 8 kalem makine yedek parça grubu malzemeleri, %20 

artar-azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 120,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.11.2019 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- Kısmi teklife açıktır.(İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.)  
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9262/1-1 
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TRAFO SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Işin Adı : 6400 kVA ve 8000 kVA trafo alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2019/535839 

Dosya no  : 1924508 

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  : 6400 kVA ve 8000 kVA trafo alımı: 2 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi No:125 TTK 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 Bülent Ecevit Caddesi No:125 - 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18.11.2019 Perşembe günü saat: 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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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 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 18.11.2019 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 9319/1-1 
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MADENCİ İŞ PANTOLONU VE MADENCİ ELBİSESİ (TAKIM)  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

TTK İHTİYACI OLARAK MADENCİ İŞ PANTOLONU VE MADENCİ ELBİSESİ 

(Takım) ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

İhale kayıt no : 2019/537938 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak   

No: 2   67090/ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 259 40 00 (30 HAT) , 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu malın : Madenci İş Pantolonu ve Madenci Elbisesi (Takım) 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3.700 Adet Madenci Pantolonu 

  6.375 Takım Madenci İş Elbisesi 

b) Teslim Yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günün 

de teslim edilecektir 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 18.11.2019 Pazartesi günü Saat 15.00 

c) Dosya No : 1931208 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve 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, 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, 
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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- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

4.2.1- Teknik şartnamede istenen belgeler 

4.2.2- Kumaş imalatçısı ile yapılan sözleşme verilecektir. 

4.2.3- ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi verilecektir. 

5- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. İstekliler her iki kaleme ayrı ayrı teklif 

vereceklerdir. 

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif iki kalemin toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa 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 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, en geç 18.11.2019 Pazartesi günü saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine 

verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir. 

10 - 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 

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

14.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2 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. 

İlan olunur. 9381/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin, 44/1. Maddesi gereğince, İnfaz İşlemleri 

Değerlendirme Komisyonun 20/08/2019 ve 2019/15116 İİDK nolu kararıyla UYARILMANIZA 

karar verilmiştir. İkinci yükümlülük ihlalinde herhangi bir uyarı veya tebliğ yapılmaksızın Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumuna İadeniz için İnfaz Hakimliğinden talepte bulunulacaktır. Bu uyarı kararını 

tebliğden 15 gün veya işlemlerin yapıldığı tarihten 30 (otuz) gün içerisinde Adana İnfaz 

Hakimliğine şikayet yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 
2019/2657 

(NKL) 

2019/2-3357 

(CBS) 

Mutlu KÜCE  

(T.C. No 21754003642) 

Denetimli serbestlik tedbiri 

(105/A) 

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan 

Cemal Beriker Bul. Sakarya Mah. 160/A Seyhan/Adana Tel:0(322) 352 23 20 

 9303/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 

 9300/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 

 9301/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

 

 9302/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


