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ANAYASA MAHKEMESİNE ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1084

Karar Tarihi: 13.03.2015

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146’ncı maddesi gereğince, Sayıştay Genel
Kurulunca gösterilen 3 aday içerisinden Sayıştay üyesi Rıdvan GÜLEÇ, Genel Kurulun
13.03.2015 tarihli 76’ncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi
üyeliğine seçilmiştir.

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 88. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7391
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin;
- 29 Mart 2015 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınması,
- 25 Ekim 2015 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4/3/2015 tarihli ve 93 sayılı yazısı üzerine, 697
sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 9/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
16 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3058
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mart 2015 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet
ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
16 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-96-211
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3058 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mart 2015 tarihinde İran’a gidecek olan Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet
ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

17 Mart 2015 – Sayı : 29298

T.C.
16 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3060
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Mart 2015 tarihinden itibaren Kamboçya, Tayland,
Vietnam ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
16 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-97-212
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3060 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Mart 2015 tarihinden itibaren Kamboçya, Tayland,
Vietnam ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
16 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3061
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Mart 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
16 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-98-213
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3061 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Mart 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
16 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3062
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Mart 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
16 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-99-214
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3062 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Mart 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
16 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3063
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısına katılmak üzere;
17 Mart 2015 tarihinde Slovenya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
16 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-100-215
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3063 sayılı yazınız.

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısına katılmak üzere,
17 Mart 2015 tarihinde Slovenya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
16 Mart 2015

BAŞBAKANLIK
69471265-305-3064
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dünya Tütün ve Sağlık Konferansına katılmak üzere; 17 Mart 2015 tarihinde Birleşik
Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne
kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
16 Mart 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-101-216
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3064 sayılı yazınız.

Dünya Tütün ve Sağlık Konferansına katılmak üzere, 17 Mart 2015 tarihinde Birleşik
Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne
kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet
etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
BİRİNCİ DAİRE KARARI: 05.03.2015/381
1- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 25416
Sami ÇETE,
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet
Başsavcı Vekili 33507 Mustafa YALÇIN,
Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Anayasa Mahkemesi Raportörü 35236 Mustafa BAYSAL,
İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 35838 Neslihan EKİNCİ,
Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Savcısı 36023 Ümit
ŞAHİNER,
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcı Vekili 36568
Necip TOPUZ,
İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 37484 Dr.Hüseyin
EKİNCİ,
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 38291 Cenk
Akın AKSAKAL,
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Anayasa Mahkemesi Raportörü 40782
Dr.Özcan ÖZBEY,
Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40958 Sezer SÖYLEMEZ,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Kazan Hâkimi 41083 Nedim ACU,
İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42347 Yusuf BABAYİĞİT,
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi (Uluslararası Hukuk
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak vekaleten görevli) 42358 Dr.Gonca
Gülfem BOZDAĞ,
Şanlıurfa Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (Anayasa Mahkemesi Raportörlüğünde
görevli) 42552 Sinan YILMAZ,
İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 42647 Fatma
BABAYİĞİT,
İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 43103 Cem KARACA,
Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 95001 Mustafa ÇAL,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 95153 Melek ACU,
Naklen,
2- 1 inci derecenin 4 üncü kademesi olan 1500+4800 gösterge karşılığı aylıkla,
İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Diyarbakır eski Hâkimi 38759 Seval KARATAŞ,
3- 1 inci derecenin 4 üncü kademesi olan 1500+4000 gösterge karşılığı aylıkla,
Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Erbaa eski Cumhuriyet Savcısı 38738 Ercan GÜMÜŞ,
Feke Hâkimliğine, Hınıs eski Hâkimi 38266 Fatma UZUN,
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4- 1 inci derecenin 3 üncü kademesi olan 1440+4800 gösterge karşılığı aylıkla,
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay eski Tetkik Hâkimi 42562 Kenan TÜRK,
5- 1 inci derecenin 3 üncü kademesi olan 1440+4000 gösterge karşılığı aylıkla,
Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Elbistan eski Hâkimi 42468 Yönel ÖZKAN,
6- 2 nci derecenin 2 nci kademesi olan 1210+3600 gösterge karşılığı aylıkla,
Karaburun Hâkimliğine, Suruç eski Hâkimi 41984 Betül COŞKUN,
7- 5 inci derecenin 2 nci kademesi olan 865+2200 gösterge karşılığı aylıkla,
Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına, Tufanbeyli eski Cumhuriyet Savcısı 34890 Remzi
DEMİR,
Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,
Atanmışlardır.

—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
İdarî yargı hâkimlerinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
BİRİNCİ DAİRE KARARI: 05.03.2015/382
Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi (Personel Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak vekaleten görevli) 37914 Abdullah
ŞAHİN,
Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 94882 Erhan
TUTAL,
Naklen atanmışlardır.

—— • ——
YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik
Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda,
ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle Kırşehir merkez olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirilecek Ahilik Haftası etkinlikleri ile Ahilik felsefesini ve kültürünü tanıtmak amacıyla
yurtdışında gerçekleştirilecek etkinlikleri kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ahilik Haftası etkinlikleri, her yıl Mayıs ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Yurtdışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yeri, zamanı ve kapsamı Kurul tarafından belirlenir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra yedinci fıkra olarak eklenmiştir.
“(2) Kırşehir’de gerçekleştirilecek etkinliklerin giderleri; Bakanlık Bütçesinden bu etkinlikler için ayrılan ödenekten Bakanlıkça uygun görülen miktar ile bu miktar dışında kalan
tutar TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından eşit olarak karşılanır.
(3) Kırşehir'deki etkinliklere ilişkin bütçe, Komite tarafından yapılır ve Kurulca onaylanır. Harcamalar, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü veya en az Daire Başkanı düzeyinde
görevlendireceği bir temsilcinin başkanlığında, Kırşehir Ticaret İl Müdürü, Kırşehir Belediyesi,
TOBB, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşan harcama komisyonu tarafından gerçekleştirilir.”
“(7) Ahiliğin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması, Ahilik kültürü ve teşkilâtı hakkındaki
bilimsel araştırma ve incelemelerin izlenmesi, ulusal veya uluslararası, seminer, konferans ve
paneller ile eğitim-öğretim ve tanıtım programları düzenlenmesi veya bu programlara katkı
sağlanmasına ilişkin giderler, Bakanlık Bütçesinden bu etkinlikler için ayrılan ödenekten Bakanlıkça uygun görülen miktar ile bu miktar dışında kalan tutar TOBB, TESK ve TESKOMB
tarafından eşit olarak karşılanır. Buna ilişkin bütçe Bakanlık tarafından yapılır ve Kurulca onaylanır. Harcamalar, üçüncü fıkraya göre oluşan harcama komisyonu tarafından gerçekleştirilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet
İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve
diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Kurul; Şubat, Nisan, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda dört defa Bakanlığın belirleyeceği yerde toplanır. Kurul gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.”
“ç) Ahilik kültür ve felsefesinin uluslararası boyutta tanıtılması amacıyla; yurtdışında
gerçekleştirilecek etkinliklerin yeri, zamanı ve kapsamını belirlemek, ortak projeler yürütmek,
d) Ahilik kültürü ve teşkilâtı hakkındaki bilimsel araştırma ve incelemeleri takip etmek,
e) Ulusal veya uluslararası, seminer, konferans ve paneller ile eğitim-öğretim ve tanıtım
programları düzenlenmesine veya bu programlara katkı sağlanmasına karar vermek,”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/8/2008
26966
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234-

Tarihi

Sayısı

24/4/2010
2/4/2011
28/7/2013
24/4/2014

27561
27893
28721
28981
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Maliye Bakanlığından:
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “altı iş günü” ibaresi “on gün” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna gelmek üzere “Yetkilendirmenin şekli ve içeriğine ilişkin
hususlar, Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, kamu işveren sendikalarınca müştereken belirlenir.” cümlesi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “yeteri kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve fıkranın sonuna “Toplu iş sözleşmesinin yürütülmesine ilişkin
işveren tarafına ait giderler alt işverence karşılanır.” cümlesi eklenmiştir.
“(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak yetki tespit işlemlerinde, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen
işlerde iş alan alt işverenin; aynı ihale sözleşmesi kapsamında tek bir işyerinin bulunması halinde işyeri düzeyinde, birden fazla işyerinin bulunması halinde ise işletme düzeyinde yetki
tespiti verilir. Aynı ihale sözleşmesi kapsamında birden fazla işkolunda işyerinin bulunması
halinde, her bir işkolundaki işyeri/işyerleri ayrı ayrı değerlendirilir. Yetki tespit başvurusuna;
ihale sözleşmesini yürüten idareden temin edilecek sözleşme konusu işin 4734 sayılı Kanunun
62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olduğunu, alt işverenin unvanını,
işin niteliğini, sözleşme kapsamındaki işyeri/işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sicil
numarası/numaralarını, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca belirlenecek diğer bilgileri ihtiva eden resmi yazı eklenir. İhale sözleşmesini yürüten kamu kurum ve kuruluşu, talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde bu bilgileri işçi
sendikasına vermek zorundadır.”
“(7) 6356 sayılı Kanun hükümlerine uygun olmak kaydıyla toplu iş sözleşmesinin süresi, ihale sözleşmesinin süresini geçemez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“11/9/2014 tarihi ile 22/1/2015 tarihi arasındaki yetkilendirmeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl
işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran 4734 sayılı Kanun
kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan işçileri kapsaması ve ihale sözleşmesi bazında olması kaydıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş yetki belgelerine istinaden; 11/9/2014 tarihi ile 22/1/2015 tarihi arasında bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen süreye bağlı olmaksızın bu dönemde yetkilendirilen kamu işveren sendikalarınca 6356 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre ilk toplantı tarihinden itibaren
yürütülen ve sonuçlandırılan toplu iş sözleşmeleri için de fiyat farkı ödenir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/6/2012 tarihli ve 28316 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları azami süresi içerisinde tamamlayamayan
öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı
ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini
ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem
için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla,
EABD/EASD başkanlığının öngördüğü; en az 48 AKTS zorunlu ders ve seçimli ders, seminer
çalışması ve tez çalışmasından oluşur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Jüri, ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve
EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri kurum dışından olmak
üzere üç öğretim üyesinden, ortak danışmanın yer alması durumunda beş öğretim üyesinden
oluşur.
b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim
formu ile danışman hariç en az ikisi kurum dışından olmak üzere toplam beş öğretim üyesi
ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.
c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak danışman
hariç en az ikisi kurum dışından olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla,
EABD/EASD kurulunun öngördüğü; en az 72 AKTS’den oluşan 10 adet zorunlu ders ve seçmeli ders ile proje çalışmasından oluşur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Doktora programı; 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 96, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 48 AKTS zorunlu ders ve seçmeli ders; seminer çalışması
ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu beş kişiden oluşan ve en az
ikisi kurum dışından olan yeterlik sınav jürisi belirler ve ilgili enstitüye bildirir. Jüri alanında
uzman kişilerden oluşur.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin
tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışmanıyla birlikte beş kişiden, ortak danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu en az ikisi kurum dışından olmak üzere en az beş kişiden oluşan yeterlik sınav jürisini belirler ve ilgili enstitüye bildirir.
Jüri alanında uzman kişilerden oluşur.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Jüri, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin
tez/sergi veya proje izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından
olmak üzere danışmanıyla birlikte beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi
kişiden oluşur.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/6/2012

28316

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/4/2013

28626

—— • ——
Melikşah Üniversitesinden:
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE-DİL ÖĞRENME UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Melikşah Üniversitesi Türkçe-Dil Öğrenme
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Melikşah Üniversitesi Türkçe-Dil Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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: Melikşah Üniversitesi Türkçe-Dil Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini,
d) Rektör: Melikşah Üniversitesi Rektörünü,
e) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,
f) Üniversite: Melikşah Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek veya
dil eğitimi almak için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının
yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve
uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.
(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır.
a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek, dil
öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla
ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,
b) İhtiyaç duyulan yabancı diller için kurslar düzenlemek, yabancı diller öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak ortak
araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve
uluslararası düzeyde ortak kongre, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
c) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli veya ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak
programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki
çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
d) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin
öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak,
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e) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,
yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,
f) Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere
ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek,
g) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,
ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla
yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür
çalışmalara katılmak,
h) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını
ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli
üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,
ı) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma
uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,
i) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaçlarıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,
j) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek,
k) Türk ve yabancı uyruklu ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin Türkçe ve yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,
l) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan
ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,
m) Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü,
gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak,
n) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya
programlarda okuyan önlisans ve lisans öğrencilerinin ortak zorunlu Türk dili dersleri ile ilgili
uygulamalarını düzenlemektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları veya lisans/lisansüstü eğitimi olan alanında uzman
kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
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Merkezi temsil eder ve Merkezde görevli öğretim elemanları arasından uygun gördüğü en fazla
iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Merkez müdürü aynı zamanda
yönetim kurulunun başkanıdır.
(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı
da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her
düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,
ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
(2) Müdür, Merkez ile ilgili bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından
ve sonuçlandırılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa
olmak üzere ve gerekli görüldüğünde yönetim kurulu başkanının çağrılarında salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak,
b) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri, yıllık ders müfredatı ve akademik
takvim, görev verilecek öğretim elemanları, öğretim elemanları için oryantasyon programları
konusunda karar almak,
c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, kadro
ihtiyacı, ücretler ve indirimlerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak,
ç) Çalışma grupları oluşturmak veya kaldırmak,
d) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
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(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.
(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
Dil kursları
MADDE 12 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri,
bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait
kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin
sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri,
kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması
gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar
Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 13 – (1) Merkeze alınacak öğrenci kontenjanları, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Mütevelli Heyete önerilir ve Mütevelli Heyetçe karara bağlanır.
Kayıt
MADDE 14 – (1) Yapılacak başvuruların şartları, kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.
Öğrenim ücreti
MADDE 15 – (1) Merkezde öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Yıllık
öğrenim ücretleri ve ders/kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl Melikşah Üniversitesi
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
17 Mart 2015
SALI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2011/85
Karar No : 2012/171
Mahkememizin 2011/85 Esas, 2012/171 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7,
231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL
SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Evaggelos ve Elleni
oğlu, 1967 Dedeağaç doğumlu, Yunanistan uyruklu KONSTANTİNOS PISTOLAS’ın
yokluğunda verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm
aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın
Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine,
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün
içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa
geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği,
itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
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Esas No : 2011/85
Karar No : 2012/171
Mahkememizin 2011/85 Esas, 2012/171 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7,
231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL
SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair, sanık Zuıs ve Zoı oğlu, 1965
Arta doğumlu, Yunanistan uyruklu NİKOLAOS NOULAS’ın yokluğunda verilen karar, sanığın
yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar
tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın
Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine,
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün
içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa
geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği,
itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
FABRİKAMIZ HASANKALE DENEME ŞEFLİĞİNE TARIMSAL FAALİYET HİZMET
ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Erzurum Şeker Fabrikasından:
İhale kayıt numarası

: 2015/29567

1 - İdarenin
a) Adresi

: Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/
ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

: 0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız Hasankale Deneme Şefliğine Tarımsal

b) Yapılacağı yer

: Erzurum Şeker Fabrikası Hasankale Deneme Şefliği

c) İşin süresi

: 7 Ay, 16 Günüdür.

Faaliyet Hizmet Alımı işi

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 30.03.2015 Pazartesi Günü - Saat : 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler, 30.03.2015 tarih Saat 10:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,
kısmi teklif verilemez.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta
serbestir.
11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun
3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi

: ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.

b) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat)

c) Elektronik posta adresi

: elimakikmal@eli.gov.tr

No.111 45500 Soma/MANİSA
Fax: 612 20 13 – 613 20 13

2 - İhale konusu malın a)-

Teslim
İhalenin- Niteliği- Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Süresi

1-

7 Kalem Teknik Gaz Alımı

29559

2015-0495

02.04.2015 - 14.00

300 Gün

2-

1 Adet Beton Köşk Alımı

29561

2015-0496

02.04.2015 - 14.30

60 Gün

3-

63 Kalem Rulman Alımı

29562

2015-0497

02.04.2015 - 15.00

30 Gün

29563

2015-0498

02.04.2015 - 16.00

60 Gün

-------

2015-0499

09.04.2015 - 14.00

365 Gün

2.Adet (1 Adet Periyodik
4-

Bakım Kamyonu ve 1 Adet
Bakım Aracı) Alımı

5-

160Ton (Aylık 20 şer ton) II
Kategori Atık Yağ SATIŞI

b) Teslim yeri

: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri

: Sipariş

mektubunun

yükleniciye

tebliğ

tarihinden

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.
3 - İhalenin Yapılacağı ye

: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu
toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve
60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,
(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
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ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ
İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR
Akdeniz Üniversitesinden:
MADDE 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri miktarı
İli
: Antalya
İlçesi
: Konyaaltı
Mahalle / Köyü
: Pınarbaşı Mahallesi
Ada No
: 20396
Parsel No
: 3 (İfraz sonrası Değişecek)
Niteliği
: Tarla
Alanı
: 1.880.128,87 m2 (Yaklaşık yeri ekli krokide belirli 60.770 m2 lik
bölümünde irtifak hakkı kurulacaktır.)
Mülkiyet Durumu : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü (bundan sonra idare olarak
geçecektir.)
Cinsi
: Tarla
Tapudaki şerhler
: Yok
Sınırları
: Planındadır.
Niteliği
: Taşınmaz üzerinde herhangi bir bina, tesis bulunmamaktadır.
Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde Öğrenci
Yurtları ve Sosyal Tesisleri Yapım İşi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü idare binası 5. Kat
503 nolu toplantı odasında, 30/03/2015 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00 da 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.
MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya
görülebileceği,
İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından bedelsiz olarak
görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını Akdeniz
Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası
TR830001001236405079305001 nolu hesaba 1000,00 – TL. yatırılması, karşılığından satın
alması zorunludur.
MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
a) İhalenin yapılacağı adres: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdare binası 5. Kat 503 nolu
toplantı odası. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus/Antalya Tel: 0242 227 44 00 Faks 0242 227 44 43
b) Tekliflerin sunulacağı adres: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdare binası 3. Kat 304
nolu oda. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / Antalya
c) İhale (son teklif verme) tarihi: 30/03/2015
d) İhale (son teklif verme) saati:10:00
e) İhale komisyonunu toplantı yeri: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdare binası 5. Kat
503 nolu toplantı odası.
MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile
irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 30 (otuz) yıldır. Süre hakkın tapuya
tescili tarihinde başlayacaktır. En yüksek yıllık irtifak hakkı bedel teklifini veren istekli ile
sözleşme imzalanacaktır.
MADDE 5 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı
a) İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 467.929+ KDV TL (DÖRTYÜZALTMIŞYEDİBİNDOKUZYÜZYİRMİDOKUZTÜRKLİRASI+KDV)
b) İnşaatın muhammen bedeli: 52.000.000 TL (ELLİİKİMİLYONTÜRKLİRASI)
c) Tahmini irtifak hakkı üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 46.792,90 TL
(KIRKALTIBİNYEDİYÜZDOKSANİKİBİNLİRADOKSANKURUŞ)
d) İnşaatın muhammen bedeli üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 1.560.000,00 TL
(BİRMİLYONBEŞYÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRASI)
İstekliler teminat olarak 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre geçici teminat olarak
kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Akdeniz
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Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası
TR830001001236405079305001 nolu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler.
MADDE 6 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı
Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikteki ve ihale dokümanlarındaki
şartları taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatları yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri
ihale dosyasında sunmaları zorunludur;
İhaleye katılabilme şartları
MADDE 7 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
A) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir;
a) Kanuni ikametgah belgesi (şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı.
c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri
bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair
belge,
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) Teklif sahibinin son 5 yıla ait (2010-2014) vergi borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu
Vergi Dairesinden 2015 yılında alınan belge,
2010 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren Gelir ve Kurumlar,
Stopaj, Katma Değer vergisi borcu olmadığı 2015 yılında ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile
belgelendirilecektir.
Kollektif şirketlerde ortaklardan her biri yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını ayrı
ayrı belgelendirecektir.
Bu belgeler isteklinin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacaktır.
f) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge
g) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
h) Sabıka Kaydı (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge
Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu
Başkanına ait olacaktır.)
ı) İhalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli, ihalenin
yapıldığı yıla ait imza sirküleri.
k) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak vekilin
ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli
imza sirküleri,
l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel
kişilerin her birinin b,c,d,e,f,g,h,ı,k bentlerinde belirtilen belgeler,
m) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi
n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak hazırlanmış geçici teminat mektubu
(Süresiz olmalıdır.) veya geçici teminatın idarenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin işin adının
açıkça belirtilmiş olduğu banka dekontu,
o) İhale Dokümanı satın alındığına dair ödeme dekontu.
p) Teklif mektubu,
r) İhale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde yapmış/yapmakta olduğu işlerle ilgili, tek
sözleşmeye dayalı olarak en az 1000 kişilik otel, motel, öğrenci yurdu, hastane, yaşlı bakım evi
vb. bir tesis yapmış ve/veya işletmiş olmak ve bunu belgelemek.

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

17 Mart 2015 – Sayı : 29298

B) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İsteklinin toplamda 52.000.000 TL den az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
MADDE 8 - İhale 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi (pazarlık usulü) uyarınca ve aşağıda
belirtildiği şekilde yapılacaktır.
A) Tekliflerin hazırlanması:
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve
istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin
adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
B) Tekliflerin verilmesi:
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon
başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait
olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
C) Dış zarfların açılması
Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan
isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
D) İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez.
Komisyon alınan tekliflerden sonra açılan zarf sırasına göre isteklilerden tekliflerini sözlü
olarak almaya başlar. Sözlü tekliflerin alınması işlemi tek istekli kalıncaya kadar devam eder.
Sözlü tekliflerin verilmesi sırasında o ana kadar verilmiş en yüksek teklifin altında bir teklif
verilemez. Çekilmek isteyen veya teklifini artırmayan istekli bunu açıkça beyan eder. Turlar tek
istekli kalıncaya kadar devam eder.
Komisyon, uygun gördüğü aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla
tespit edilir.
İhalede uygun bedel, teklif edilen en yüksek yıllık irtifak hakkı bedelidir.
MADDE 9 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İlan olunur.
2232/1-1
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ÇELİK SARMA SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:
İşin Adı: ÇELİK SARMA alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/28401
Dosya no
: 1521020
1 - İdarenin:
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 Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: ÇELİK SARMA (1 kalem - 1000 adet)
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Ttk Makina ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 06.04.2015 Pazartesi 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) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c), ve (d) 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;
4.2.1. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar.
4.2.2. Geniş kapsamlı 2 takım tanıtıcı katolog.
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: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi
7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir
ve şartnameler 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 06.04.2015 Pazartesi 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;
14.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.2 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.
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154 KV YENİ ÇATES - ÇAYCUMA 2-SAFRANBOLU - KARABÜK E. İ. HATTI YENİLEME
KAMULAŞTIRMA PLANI VE VARSA İMAR PLANI HAZIRLANMASI İŞLERİ
HİZMETİ ALINACAKTIR
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 22. İletim Tesis ve İşletme
Grup Müdürlüğünden:
154 kV Yeni Çates - Çaycuma 2-Safranbolu - Karabük E. İ. Hattı yenileme kamulaştırma
planı ve varsa imar planı hazırlanması işleri hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve
Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/29452
1 - İdarenin
a) Adresi
: İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B
KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası
: 0366 2153900 - 0366 2144422
c) Elektronik posta adresi
: 22grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 94,05 km EİH güzergâhlarına ait kamulaştırma
haritası ile varsa imar planı tadilatının yapılması ve
onaylatılması ile tescile esas bilgi ve belgelerin
temini hizmeti
b) Yapılacağı yer
: Zonguldak ve muhtelif ilçeleri, Karabük ve muhtelif
ilçeleri
c) İşin süresi
: 150 (yüzelli) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B
KASTAMONU
b) Tarihi ve saati
: 06/04/2015 Saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. 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. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.2.2. 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 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. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak, alt yüklenici
sadece imar planı işlerini yapabilir. İhale üzerinde kalan İsteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan
önce alt yükleniciyi İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicinin yaptıkları
işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.7. Bu Şartnamenin 4.3.1. maddesinde sayılan belgeler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka
referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenmiş olması zorunludur.
Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz.
b) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da
birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden
veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını
taşıması zorunludur.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri;
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl
sonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler
yılsonu bilançosunu veya bilançonun aşağıda belirtilen gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
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c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında
Kanun, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil
Yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tescile Konu Olan Harita ve Planların
Kontrolü Hakkında Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday ve isteklilerin mesleki
faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik
hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesini sunması zorunludur.
4.3.1.2. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve
teklif edilen bedelin %40’ ı oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
Anahtar teknik personel olarak
No

Adet

01

1

02
03

1
2

Pozisyon
Proje Yöneticisi (Jeodezi ve
fotogrametri. Müh)
Jeodezi ve fotogrametri Mühendisi
Harita Teknikeri/Teknisyeni/Topoğraf

Mesleki Özellikleri
Benzer işlerde En az 5 yıl tecrübeli
Benzer işlerde En az 5 yıl tecrübeli
Benzer işlerde En az 2 yıl tecrübeli

Ayrıca, aday veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi
veya yönetici kadrosunun, teknik personelin; eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi
ile özgeçmiş belgelerini sunmaları zorunludur.
Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye
kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye
kayıt belgesiyle; ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla,
ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu
hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı
“Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir.
İlgili mevzuat gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan teknik personelin,
özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile kamuda geçen
toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesiyle tevsik
edilir.
İmarlı saha bulunan işlerde İstekli, yukarıdaki personele ilave olarak en az 5 yıl tecrübeli
ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısını bünyesinde çalıştıracaktır. Bu iş için görev
alacak Şehir Plancısı eğer isteklinin bünyesinde istihdam edilmiyorsa istekli en az 5 yıl tecrübeli
ve yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısından taahhütname alacak ve taahhütnameyi
ihalenin üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce İdareye verecektir.
4.3.2.3. Makine ve teçhizata ilişkin belgeler:
İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin
edilmesi gerekmektedir.
- 2 adet standart sapması 10 cc. veya daha hassas elektronik takeometre ve bunlara ait
yeterli sayıda ek donanım (reflektör, telsiz v.b.)
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- 1 Set (3 adet) çift frekanslı Real Time Kinematik alım için yeterli teknik özellikte ve
CORS uyumlu GPS alıcısı ve bunlara ait yeterli sayıda donanım
- 1 adet ENH ve Kamulaştırma içerikli lisanslı çizim programı
- 2 adet bilgisayar
- 1 adet ekip otosu
- Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat,
demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli
mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
- Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman,
kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının
ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
- İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı
tarafından sağlanabilir.3
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan
tüm şeritvari kamulaştırma haritalarının (yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) hazırlanması
işleridir.
- İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı
ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70,00 - Türk Lirası karşılığı TEİAŞ
22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/Satınalma ve Ticaret Şefliği İnönü Mahallesi Alparslan
Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta
yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil 85,00 TL doküman bedelini VAKIFBANK İBAN: TR 12000 15001 5800 7297
077411 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler,
ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
Muhaberat Servisi - İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B KASTAMONU adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
2228/1-1
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem
cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden
tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 1 - 2015/29962
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje
Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum /
SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7093
Faks: 0 (362) 457 60 21
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: pyosatinalma@omu.edu.tr
ç) İhale Dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 - Endoskopik Renkli Doppler Ultrasonografi
Sistemi, 1 Adet (Komple)
b) Teslim yeri
: CIP/CIF teslim şekli ile, Üniversitemiz Tıp
Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin
imzalanmasını
müteakip,
Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren,
120 (yüzyirmi) takvim günü
3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin
a) Verileceği/Yapılacağı yer
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje
Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu
Kurupelit - Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati
: 1) Tarih : 14/04/2015 Saat: 14:30
4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir 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. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;
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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
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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir.
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için istenilmektedir.)
4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi veya bu belgelere karşılık gelebilecek belgelerden biri. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki
teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik
belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;
a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil
belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi
adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek
ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2015 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik
(Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya
belgeler
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin
verilmesi.
4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
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c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı
ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere
katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı
isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909
7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge;)
8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2215/1/1-1
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2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem
cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası/İhale kayıt numaraları
: 1 - 2015/29947
2 - 2015/29954
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Kurupelit-Atakum / SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091 - 7093
Faks: 0 ( 362) 457 60 21
c) Elektronik posta adresi
: pyosatinalma@omu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktar(lar)ı
: 1 - FULL HD Laparoskopi Cerrahi
Sistemi, 2 Adet (Komple)
2 - Üst Düzey (KBB) Ameliyat
Mikroskobu, 1 Adet (Komple)
b) Teslim yeri/yer(ler)i
: 1 - Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı,
2 - Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz
Anabilim Dalı,
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip,
90 (doksan) takvim günü
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin
a) Verileceği/Yapılacağı yer
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/
SAMSUN
b) Tarihi ve saati/Tarih(ler)i ve saat(ler)i
: 1 - Tarih: 15/04/2015 Saat: 14:00
2 - Tarih: 14/04/2015 Saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
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 sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir 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,
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4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya / 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, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir;
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
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c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
her bir ihale için ayrı ayrı 60,00 - Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909
7123 7050 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.

İhale dokümanının posta

yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın
eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği
tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge; )
8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (2 sıra no’lu
cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.)
9.1 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu
mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. (1 sıra no’lu cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.)
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2215/2/1-1
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1 ADET UZAKTAN KUMANDALI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ
DİJİTAL RONTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
1 ADET UZAKTAN KUMANDALI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL
RONTGEN CİHAZI alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca, CIF teslim şekline göre Yurt dışından
tedarik edilmek üzere Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/28635
1 - İdarenin
a) Adresi
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü
Nilüfer/BURSA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 224 2940258 - 0 224 2940255
c) Elektronik posta adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 ADET UZAKTAN KUMANDALI FLAT PANEL
DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL RONTGEN CİHAZI
1 Adet
b) Teslim yeri
: CIF teslim şekli ile-Uludağ Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Nilüfer/BURSA
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; akreditifin
muhabir banka tarafından yükleniciye tebliğinden
itibaren işe başlanıp malzemenin tamamı 90
(doksan) takvim günü içinde Tek parti olarak teslim
edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal
Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle
Kampüsü Nilüfer/Bursa
b) Tarihi ve Saati
: 30.03.2015 - Saat: 11.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) 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 sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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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
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,
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların U.Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
h) İstekliler, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve
alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığına kayıtlı olduğuna dair belgeyi
ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır
4.3. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Sanayi Bakanlığından
alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman :
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine
teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre alınmak suretiyle
belirlenecektir.
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6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan, ihaleye katılacak yabancı
ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere
katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), şubelerine, yabancı
isteklilere ve Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Uludağ
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu
hesaba 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı
ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 30/03/2015 tarihi saat 11.00’e kadar Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2234/1-1

—————

1 ADET BİRİM DOZ PAKETLEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen araştırma projesi
için gerekli Birim Doz Paketleme Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesinin (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile
satın alınacaktır.
İhale kayıt numarası
: 2015/28620
1 - İdarenin
a) Adresi
: Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü
Nilüfer/BURSA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 224 2940258 - 0 224 2940255
c) Elektronik posta adresi (varsa) : metinozturk@uludag.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 ADET BİRİM DOZ PAKETLEME CİHAZI
b) Teslim yeri ve tarihi
: Cihaz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezine, ilgili proje
yürütücüsüne; sözleşmenin imzalanmasına müteakip
(90) takvim günü içinde Tek parti olarak teslim
edilecektir.
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: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal
Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası Görükle
Kampüsü Nilüfer/Bursa
b) Tarihi ve Saati
: 30.03.2015 Saat:10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) 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 sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) 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, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun teklif mektubu,
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan
standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların U. Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
h) İstekliler, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve
alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığına kayıtlı olduğuna dair belgeyi
ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır
4.3. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler
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İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Sanayi Bakanlığından
alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman :
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek
amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine
teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar
firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei
ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)
4.5. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre alınmak suretiyle
belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan, ihaleye katılacak yabancı
ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere
katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), şubelerine, yabancı
isteklilere ve Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Uludağ
Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu
hesaba 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı
ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 30/03/2015 tarihi saat 10.00’a kadar Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48.
Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış
olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler
müracaat edemez.
5. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa
muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum
dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi
taahhüt etmiş sayılırlar.
6. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca
Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca
19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri
Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde;
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti,
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca
verilen denklik belgesi) (Onaylı)
- Varsa Yabancı Dil Belgesi
- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 17.03.2015
Bitiş Tarihi
: 31.03.2015
BİRİM

BÖLÜM

ABD
UNVAN DERECE ADET
AÇIKLAMA
Fransızca
Doktorasını Çeviribilim ve
Edebiyat MütercimYardımcı
Mütercim1
1
Kültürel çalışmalar
Fakültesi Tercümanlık
Doçent
Tercümanlık
alanında yapmış olmak.
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen
bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların
ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet
fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel
yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için
4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Gelişim
Üniversitesi ilgili dekanlık ve müdürlüklere şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet
üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.
Duyurulur: Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.
Kadro
Fakülte ve Bölümü

Alanı

Sayısı

Kadro Ünvanı

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

1

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

İKTİSADİ İDARİ
VE SOSYAL
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans
İngiliz Dili ve

Mezunu olup, Yüksek Lisans veya

Edebiyatı Bölümü

Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümünde yapmış olmak.

Sivil Hava
Ulaştırma
İşletmeciliği
Ekonomi ve Finans

İlgili alanda Doktorasını ve
Doçentliğini almış olmak
İlgili alanda Doktorasını ve
Doçentliğini almış olmak

Uluslararası Lojistik

İlgili alanda Doktorasını ve

ve Taşımacılık

Doçentliğini almış olmak

İşletme
Psikoloji
Sosyoloji
Uluslararası Ticaret

İlgili alanda Doktorasını ve
Doçentliğini almış olmak
İlgili alanda Doktorasını ve
Doçentliğini almış olmak
İlgili alanda Doktorasını ve
Doçentliğini almış olmak
İlgili alanda Doktorasını ve
Doçentliğini almış olmak
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Kadro

Fakülte ve Bölümü
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler

Alanı

Sayısı

Kadro Ünvanı

2

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

6

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

1

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Doktora ve Doçentliğini Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
alanında almış olmak

GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ
Sinema ve Televizyon Lisans
Sinema ve

Mezunu olup, Yüksek Lisans veya

Televizyon Bölümü

Doktorasını Sinema ve Televizyon
bölümünde yapmış olmak.

UYGULAMALI
BİLİMLER
YÜKSEKOKULU
Makine Mühendisliği-Uçak
Uçak - Gövde ve

Mühendisliği ve Motor bölümü

Motor Bakım

Lisans Mezunu olup, Yüksek Lisans

Bölümü

veya Doktorasını bu bölümlerden
birinde yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK
FAKÜLTESİ

Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Lisans
Mezunu olup, Yüksek Lisans veya
Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği
bölümünde yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği Lisans Mezunu
Gıda Mühendisliği

olup, Yüksek Lisans veya

Bölümü

Doktorasını Gıda Mühendisliği
bölümünde yapmış olmak.

SAĞLIK
BİLİMLERİ
YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Lisans Mezunu olup,
Hemşirelik Bölümü

Yüksek Lisans veya Doktorasını
Hemşirelik bölümünde yapmış
olmak.
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Kadro
Fakülte ve Bölümü

Alanı

Sayısı

Kadro Ünvanı

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

1

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

1

Yrd. Doç - Doçent -Profesör

4

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

3

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

5

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

5

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

5

Yrd. Doç - Doçent - Profesör

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor
Fizyoterapi ve

veya Lisans bölümü mezunu olup,

Rehabilitasyon

Yüksek Lisans veya Doktorasını

İngilizce Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
bölümünde yapmış olmak.
Hemşirelik (İng) Lisans mezunu,

Hemşirelik İngilizce

Yüksek Lisans veya Doktorasını

Bölümü

hemşirelik bölümünde yapmış
olmak.
Lisans bölümü mezunu olup, Yüksek

Sosyal Hizmetler
İngilizce Bölümü

Lisans veya Doktorasını Sosyal
Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümü
ya da Sosyoloji, Psikoloji
bölümlerinde yapmış olmak.
Beslenme ve Diyetetik veya Aile

Beslenme ve
Diyetetik İngilizce
Bölümü

Ekonomisi ve Beslenme Lisans
mezunu olup, Yüksek Lisans veya
Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni,
Beslenme ya da Aile Ekonomisi
bölümlerinde yapmış olmak
Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor

Odyoloji İngilizce

veya Lisans Bölümü mezunu olup,

Bölümü

Yüksek Lisans veya Doktorasını
Odyoloji bölümünde yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans

Çocuk Gelişimi
İngilizce Bölümü

mezunu olmak, Yüksek Lisans veya
Doktorasını Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi ya da Psikoloji bölümünde
yapmış olmak.

Sağlık Kurumları

Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzman

İşletmeciliği

Doktor olmak

Sağlık Yönetimi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Bölümü

Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzman
Doktor olmak
Tıp Fakültesi Mezunu ve Uzman
Doktor olmak
TOPLAM

63
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve
koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 17 - 31 Mart 2015 tarihleri arasında aşağıdaki
açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü
Müdürlüğüne; Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri
Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre
atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette
bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul

edilmiş

ve

YÖK

tarafından

onaylanmış

kriterlere

(http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları
gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe
Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar
olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir
ceza almamış olmaları gerekir. Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul
edilmeyecektir.
İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17.
maddelerinde

istenilenlerle

http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html

web

adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve
doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve
doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi,
varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4
nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde
teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek
birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.
FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR
ANASANAT/ANABİLİM DALLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

KADRO ÜNVANI
Yrd. Doçent

(1) (2)

KADRO SAYISI
1

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Kimya

Yrd. Doçent (3)

1

Yrd. Doçent (1)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngilizce Mütercim Tercümanlık
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EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ortaöğretim Matematik Eğitimi
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi
Fransız Dili Eğitimi

Doçent (4)

1

Yrd. Doçent (5)

1

Yrd. Doçent (1) (6)

1

Özel Eğitim

Yrd. Doçent

(7)

1

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent (8)

1

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

Doçent

1

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Yrd. Doçent (9)

1

FEN FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Örgütsel Davranış

Doçent (1) (10)

Mali İktisat Yrd.

Yrd. Doçent

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent

1
1
(1) (10)

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Medya Çalışmaları

Yrd. Doçent

1

Sinema

Yrd. Doçent

1

Yrd. Doçent (1) (11)

1

Profesör

1

KANSER ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Hidrojeoloji
Maden Yatakları Jeokimya
Bilgisayar Bilimleri

Doçent

(12)

Yrd. Doçent

1
(1) (13)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (14)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent

(15)

1

Yrd. Doçent

(16)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyokimya

Profesör (1) (17)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (İngilizce) (1)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (İngilizce)

1
(1) (18)

1
1

Doçent

(1)

1

Doçent

(1) (19)

1

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

(1)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (1) (20)

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
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AÇIKLAMALAR
Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer
Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir.
Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim
Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin
Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben
Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu
belgeyi alabilirler.
1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların
ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders
verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından
organize edilecektir.
2. Moleküler Biyoloji doktorası olmak metabolik hastalıklarda araştırma deneyimi olmak.
3. Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak.
4. Doktorasını ve doçentliğini Matematik alanında almış olmak.
5. Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.
6. Doktorasını Fransız Dili Eğitimi alanında almış olmak.
7. Doktorasını Özel Eğitim alanında almış olmak.
8. Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak.
9. İllüstrasyon alanında sanatta yeterliliği olmak.
10. İşletme doktorası yapmış olmak.
11. Kanser sitogenetiği konusunda deneyimli olmak.
12. Doktorasını miyosen yaşlı volkanik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası konusunda
yapmış olmak.
13. Yüksek başarımlı hesaplama alanında uzman olmak.
14. Nöromusküler hastalıklar ve rehabilitasyonu alanında deneyimli olmak.
15. Ortopedik rehabilitasyon alanında deneyimli olmak.
16. Kadın sağlığı ve fizyoterapi alanında deneyimli olmak.
17. Enzim kinetiği ve ilaç tasarımı konularında deneyimli olmak ve Biyokimya doktorası
almış olmak.
18. Çocuk endokrin uzmanı olmak, doçentliğini Çocuk Endokrin alanında almış olmak.
19. Eklem kırıklarında artroskopik yaklaşım ve tenoskopi konusunda deneyimli olmak
20. Geriatri yandal uzmanı olmak.
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2236/1-1
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İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
TBMM KARARI
1084
Anayasa Mahkemesine Üye Seçimine İlişkin Karar

1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7391 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta
Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi
EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden
Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Melikşah Üniversitesi Türkçe-Dil Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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