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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve

çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Eylül 2016
CUMARTESİ

Sayı : 29830



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitiminde e‐öğrenme temelli ders

ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e‐öğrenme ile destek-

lemek,

b) Üniversitede uzaktan eğitim ve e-öğrenme ile ilgili araştırma-geliştirme, uygulama

çalışmaları yapmak ve eğitimin etkinliğini arttırmak,

c) Uzaktan eğitim e-öğrenme yoluyla, mezuniyet sonrası eğitim programları düzenle-

yerek mesleki gelişim ve bilgi güncellemesine yardımcı olmak,

ç) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika prog-

ramları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma be-

nimsetmek,

d) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye

uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini

ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak,

e) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımını sağlayarak Üniversite içinde, Üniversiteler

arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardım-

laşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine

yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve

programları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim e-öğrenme konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmalarına yö-

nelik ders içeriklerini hazırlamak,
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c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinas-

yonu sağlamak,

ç) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait labo-

ratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, dershane, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yarar-

lanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak,

d) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-

tırmalar yapmak ve önermek,

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-

birliği yapmak,

f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetimi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim elemanları ara-

sından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunar. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün

görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâletin altı

aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunda alınan kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezin sürekli gelişimini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını

temin etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

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

lemek ve Yönetim Kurulunun kararıyla Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

f) Merkezin yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşme ve sözleşmeler yapmak,

g) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, Sürekli Eğitim Mer-

kezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe

bağlı bölümlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
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ğ) Uzaktan eğitim yapılacak sertifika, ön lisans, lisans ve yüksek lisans ve doktora prog-

ramı yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak; internet üzerinden sanal eği-

tim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte

ve enstitünün kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektörün Üniversite

öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından görevlendireceği iki kişi ile birlikte toplam beş

kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler ye-

niden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üze-

re yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üyelerin

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması, planlanması ve

katılım şartlarının belirlenmesi konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları

değerlendirmek,

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

etmek ve sunulan raporları değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda başarı belgesi, sertifika belgesi, ka-

tılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

d) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleri ve

program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,

e) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Okan Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim (Tıbbi Direktör): Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Başhekimini,

b) Başhemşire (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü): Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama

ve Araştırma Merkezinde görevli Başhemşireyi,

c) Merkez (Hastane): Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdü-

rünü,

d) Merkez Müdür Yardımcısı: Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdür Yardımcısını,

e) Mütevelli Heyeti: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

g) Tıp Fakültesi: Okan Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: Okan Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim

Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim ve

öğretim ile bilimsel araştırmalar yapmak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine

katkı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fa-

külte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içi veya yurt dışındaki

diğer kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinde yenilikçi ve verimliliği artırıcı

uygulamalara öncülük etmek, toplumun ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu, hasta haklarına say-

gılı ve modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleriyle bağdaşan kaliteli bir sağlık hizmeti verilmesini

sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişmiş sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek

nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

b) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık bilincinin ve halkın sağlık eği-

timinin artırılması için projeler geliştirmek ve ilgili kurumlarla işbirliği yürütmek, ulusal sağlık

politikalarına katkı yapmak.

c) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti veren yataklı tedavi hizmetleri,

ağız ve diş sağlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, çocuk

sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi bütün tıbbi anabilim ve bilim dallarında

ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda, Merkez bünyesindeki ünite ve birimlerde Merkezin amaçları

doğrultusunda faaliyette bulunmak.

ç) Tıp ve sağlık bilimleri alanında; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim

ve öğretimleriyle ilgili ihtiyaç duyulan sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt-

yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs, panel ve seminerler

düzenlemek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler üretmek ve sürdürmek, süreli ve süresiz

yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

e) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Yönetim Kurulunca öngörülen ilgili diğer faaliyetlerde

bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.
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Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektörün

teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez

Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneti-

cisidir. Merkez Müdürü, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki

yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Mütevelli Heye-

tinin onayı ile Merkez Müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

b) Merkezin stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunda görüşülmesi ve onaylan-

masından sonra gerekli planlama, yürütme, koordinasyon ve denetleme çalışmalarını yapmak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını ve amaçları doğrultu-

sunda Merkezin işleyişini sağlamak.

ç) Tıbbi direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, diğer yönetici ve

birim sorumlularını belirlemek.

d) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin

amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili ve verimli biçimde çalışmasını sağla-

mak.

e) Merkez bünyesinde sunulan tıbbi hizmetlerin altyapısının oluşturulması ve teknolojik

ihtiyaçların karşılanması ile tıbbi hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

f) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, komite, komisyon, ünite ve

birimlerin işleyişlerini denetlemek ve yöneticilerinin seçimi için Yönetim Kuruluna öneride

bulunmak.

g) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulması ve uygulanma-

sına yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna

sunmak.

ğ) Araştırma ve proje ekiplerini kurmak, Merkez bünyesinde yeni kurulacak ünite ve

birimlerle ilgili Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

h) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri

yapmak.
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Merkez Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) Merkez Müdür Yardımcısı; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler

arasından, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı

ile iki yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez Müdür Yar-

dımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Merkez Müdür Yardımcısı

yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile Merkez

Müdür Yardımcısı iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.

Merkez Müdür Yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihti-

yaçlarının giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ça-

lışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun ha-

zırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

c) Merkezin personel ihtiyaçları ve yıllık planlamaları ve programları ile ilgili önerile-

rini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre yapılması gereken sözleşmeleri hazırlamak, uygu-

lanmasını ve denetimini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Başhekim (Tıbbi Direktör), Mer-

kez Müdür Yardımcısı, Başhemşire ile Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı üzerine

öncelikle Tıp Fakültesinden ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültesinden olmak üzere Üniversitenin

öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyesi

olarak görevlendirilen öğretim üyesinin görev süresi iki yıldır. Mütevelli Heyeti gerektiğinde

süresi sona eren üyeyi tekrar görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü başkanlığında ayda bir kez, önceden belirlenen

gündem ile toplanır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Merkez Müdürü olmadığı durumlarda Tıbbi Direktör başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında, Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesindeki proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul

ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin amaçlarına uygun faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.
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ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin

onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

d) Merkezin yıllık plan, program, personel ihtiyacı ve yıllık faaliyet raporunu hazırla-

yarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Başhekim

MADDE 13 – (1) Başhekim; Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından,

Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl

için görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi sona erdiğinde Başhekimin görevi de kendiliğinden

sona erer. Görev süresi biten Başhekim yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün tek-

lifi Mütevelli Heyetinin onayı ile Başhekim iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.

Başhekimin önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile Başhekim yardımcıları görevlendi-

rilebilir.

Başhekimin görevleri

MADDE 14 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygula-

maya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi

hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli

geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

Başhemşire

MADDE 15 – (1) Başhemşire, en az beş yıl hemşirelik hizmeti olanlar arasından Baş-

hekimin önerisi ve Merkez Müdürünün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için

görevlendirilir. Süresi biten Başhemşire tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Merkez Mü-

dürünün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.

Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Başhemşirenin görevi de kendiliğinden sona erer.

Başhemşirenin önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile Başhemşire yardımcıları görev-

lendirilebilir.

Başhemşirenin görevleri

MADDE 16 – (1) Başhemşirenin görevleri şunlardır:

a) Merkezde çalışan başhemşire yardımcıları, servis sorumlu hemşireleri ile kendisine

bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının birinci derecede amiri olup, hasta bakımı hiz-

metlerinde görevli personelin verimli çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek, gerekli nok-

sanlıkları tıbbi konularda Başhekime, idari konularda Merkez Müdürü Yardımcısına bildirmek.

17 Eylül 2016 – Sayı : 29830                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



b) Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli ça-

lışmaları yapmak.

c) Kendisine bağlı hizmetlerdeki sağlık personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve

bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Başhekime iletmek

ve verilen kararları uygulamak.

ç) Hemşirelerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla

hizmet içi eğitimini sağlamak.

d) Hasta bakım hizmetlerinin çağdaş normlarda ve kalite standartları kriterleri doğrul-

tusunda yürütülmesini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 17 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik

veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler

açısından Merkez Müdürü, Başhekim, Merkez Müdür Yardımcısı ve Başhemşireye karşı so-

rumludur.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez hizmetlerinin en ve-

rimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez organları ve yöneticileri ile işbirliği

ve koordinasyon içinde bulunur.

(3) Merkez bünyesinde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün

sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı

birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Ku-

rulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/27  

Karar No : 2016/232 

Bileşim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık 

38644582224 T.C kimlik nolu Ömer ve Halide oğlu 20/09/1949 D.lu İstanbul Beyoğlu nüfusuna 

kayıtlı beyanına göre bimekan ENVER ULUCAN hakkında 5237 sayılı TCK 158/1-f, son, 52/2, 62/1, 

maddeleri uyarınca NETİCETEN 2 Yıl 6 Ay HAPİS, 700 TL Adli Para cezası ile, 158/1-f-son, 

52/2, 62/1 maddeleri gereğince neticeten 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 400 TL Adli Para Cezasına 

mahkûm edildiği, gıyabında verilen işbu karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilan edilerek ilan 

tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 

mahkememize verilecek bir dilekçe, mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu 

yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda 

bulunarak beyanın tutanağa geçirilip tutanağın hakime onaylattırılarak Yargıtay ilgili Ceza 

Dairesine temyizi kabil, edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olacağı, masrafın sanıktan tahsili 

ilan olunur. 7619 

—— •• —— 

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2015/793 

Karar No : 2016/890 

Sanık : ZALİM KALIAKOV, Arsen ve Maya oğlu, 21.07.1984 RUSYA doğumlu, 

Sanık : İBRAHİM CASİN BİN HALİL, Halil ve Laila oğlu, 01.01.1986 RUSYA 

doğumlu 

Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

Suç Tarihi : 07.05.2015 

Karar Tarihi : 26.05.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı Sanıklar hakkında Resmi 

Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan TCK'nın 206/1, 53 Maddeleri uyarınca 

yapılan yargılamaları sonucundan sanıkların Beraatlerine karar verilmiştir. 

Sanıkların yabancı uyruklu olmaları ve bildirmiş oldukları bir adreslerinin bulunmaması ve 

yapılan araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, karar tebliğ 

edilememiş, bu suretle adresin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 

ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 
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İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

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

Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine 

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

5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK 310 maddesince hazır 

olanlarca bugünden, olmayanlar tarafından tebliğ tarihinden itibaren 1 hafta içinde mahkememize 

verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde tutulacak tutanak veya 

mahkememize başka yer asliye ceza mahkemesinden dilekçe gönderilerek Yargıtay da incelenmek 

üzere temyiz yoluna başvurabileceğine, 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği ilan olunur. 7561 

—— •• —— 

Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 ANKARA 

Esas No : 2002/759 

Karar No : 2013/446 

K. Tarihi : 31.12.2013 

Sanık : Halil Ufuk ÖZCAN, Ekrem ve Ferihan oğlu, 18.05.1980 Çankaya Doğ. 

Ankara/Çubuk - Kışlacık Köyü Nüf. kayıtlı, T.C. Kimlik No: 10825195034 

Suç : Firar 

Suç Tarihi : 22.01.2001-10.12.2001 

K. Maddesi : CMK’nun 231/10’uncu Mad. 

Verilen Karar : DAVANIN DÜŞMESİ, 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde temyiz isteminde 

bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine 

veya Askeri Yargıtay’a da temyiz başvurusunda bulunabileceği; temyiz isteminin dilekçe ile 

olacağı veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği; tutuklu bulunan sanığın zabıt kâtibine 

veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle 

veya bu hususta bir dilekçe vererek temyiz isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek 

gönderilecek bir dilekçe ile de temyiz isteminde bulunulabileceği; temyiz incelemesinin Askeri 

Yargıtay tarafından yapılacağı, taraflarca temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceği Anayasa’nın 

40/2, CMK’nın 34/2, 232/6, 263 ve 353 Sayılı Kanunun 197’nci maddeleri hükümlerine göre 

açıklanıp izah edilmekle, ilanen tebliğ olunur. 7550 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MEVCUT KENT MOBİLYALARI REKLAM AMAÇLI KULLANILMAK  

ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 

Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyeye ait aşağıda belirtilen Mevcut 

Kent Mobilyaları reklam amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 35. 

maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 31.12.2017 tarihine kadar kiraya 

verilecektir. 

1.1. 100 (yüz) adet CLP (Raket) 

1.2. 30 (otuz) adet Afiş Değiştiricili Megalight, 

1.3. 400 (dörtyüz) adet Işıklı Billboard, 

1.4. 13 (onüç) adet Megaboard (10 tanesinin üzerinde ışıklı pano sistemi mevcut) 

1.5. 100 (yüz) adet otobüs durağı  

Adresleri Şartnameye ekli listede gösterilmiştir. 

2 - İhale Usulü, İhale Tarihi ve Saati, İhalenin Yapılacağı Adres: 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35'inci maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı 

Teklif Usulü ile 28/09/2016 Çarşamba günü saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet 

Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.  

3 - İhale Konusu İşin Tahmini Bedeli ve Geçici Teminatı: 

İşin 1 (bir) yıllık tahmini bedeli 4.746.000,00 TL olup, geçici teminat tahmini bedelin 

%3'ü olan 142.380,00 TL'dir. Kat-i Teminat ise ihale bedelinin %6'sıdır. 

4 - İşin Süresi: 

İdarece yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadardır. 

5 - Tekliflerin verileceği yer ve saat: 

İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif 

zarflarını Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet 

binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına alındı belgesi karşılığında 

ihale günü saat 12.00’ye kadar vermeleri gerekmektedir. 

6 - Şartname ve ekleri: İhaleye teklif verecek istekliler ve postayla teklif verecek istekliler 

İdarece onaylı ihale dokümanını (İdari Şartname ve kent mobilyaları adres listesi) Adana Büyükşehir 

Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü 4. Kat)’ında 

görebilir veya 2.000,00 TL. (İkibinTürkLirası) karşılığında alabilirler. 

7 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler; 

7.1. Kanuni ikametgâh belgesi 

7.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

7.3. İhaleye katılacak kişilerin Nüfus Cüzdan Sureti ve Adli Sicil sabıkasızlık kaydı, 

7.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

7.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

7.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 

birinin (7.4.) ve (7.5.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge 

7.7. Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım 

bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin 

ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları 

toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) 
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7.8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

7.8.1. İmza sirküleri 

7.8.2. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri  

7.8.3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

7.8.4. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge 

7.9. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan İhale konusu işi yaptıklarına dair belge (2016 yılı 

içinde alınmış olacak) 

7.10. İhale konusu işi en az bir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aralıksız en az 5 yıl 

yaptığına dair iş bitirme belgesi 

7.11. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

7.12. İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK’den alınmış olan mükellefiyet 

kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına daire belge, Ayrıca 

Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi (borcu 

olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belgelerin 05.09.2016-07.09.2016 tarihleri arasında 

alınması)  

7.13. İhaleye teklif verenler, 2886 sayılı Yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına daire 

yazılı beyanı, 

7.14. İhaleye katılacak olan isteklinin en az toplam muhammen bedelin %50’si oranında 

(2.373.000 Türk Lirası) kullanılmamış nakit kredisi ile en az toplam muhammen bedelin %50’si 

oranında (2.373.000 Türk Lirası) kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair 

banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur. 

7.15. CLP (Raket-çift yüzlü reklam vitrini), Afiş değiştiricili Megalight Işıklı billboard, 

Megaboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren 

geriye doğru son beş yıl içerisinde en az muhammen bedelin %100’ü kadar kiralama veya işletme 

işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir. (İş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). 

Ortak girişim olması halinde pilot ortakların muhammen bedelin tamamını, diğer ortak/ortakların 

ise en az muhammen bedelin %50’si oranında iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri 

gerekir. 

7.16. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf, 

7.17. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve iş bu ilanın 

5. Maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir. 

7.18. Kent Mobilyaları kiralama işi ile ilgili istekliler ihale saatine kadar ihale 

komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen 

Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını aynı kanunun 46. 

Maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler 

kabul edilmez.  

7.19. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 8166/1-1 



17 Eylül 2016 – Sayı : 29830 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Dazkırı Belediye Başkanlığından: 

Afyon İli, Dazkırı İlçesi, Esentepe Mahallesi, Şehit Astsubay Tuncay Doğan Caddesinde, 

Dazkırı Belediyesi mülkiyetindeki; aşağıda nitelikleri belirtilen parsel üzerine, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunun 35-A maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacaktır. 

İşin yapılacağı yer ve niteliği; 

Afyonkarahisar İli Dazkırı İlçesi Esentepe Mahallesi Tuncay Doğan Caddesi 26 ada  

4 parselde kayıtlı 4436,47 m2’lik arsa vasıflı taşınmaz üzerine toplam inşaat alanı 8507,35 m2 

olan yapı inşaa edilecektir. 

1 - Bu işin tahmin edilen bedeli 7.681.045,38 TL (Yedimilyonaltıyüzseksenbirbinkırkbeş 

Türk Lirası, otuzsekiz kuruş) dır. 

2 - İhale 07/10/2016 cuma günü saat 14:30’da Dazkırı Belediyesi Binası içerisindeki 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar Dazkırı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai 

saatleri (08.00-12.30;13.30-17.00) arasında görülebilir. 

4 - İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; isteklilerin: 

A. İkametgâh belgesi, 

B. Tebligat için adres beyanı (beyanda; telefon, faks, e-mail bilgileri de yazılacak) 

C. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

1. Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve 

sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 

belge 

2. Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

sanayi odasından (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri 

1. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi (ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda düzenlenmiş) 

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; bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bilgilerin 

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

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) 

E. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (ihale tarihinin 

içinde bulunduğu yıl içinde düzenlenmiş) 

F. İşin keşif bedelinin %3 (yüzde üç)’ü oranında 230.431,36 TL (ikiyüzotuzbindörtyüzbir 

Türk Lirası otuzaltı kuruş) geçici teminat 

G. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler: 

1. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve 

görevlerini belirten belge 

2. İhale tarihi itibariyle vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge  

3. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler 

4. 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhüt 

H. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler 

a) Bankalardan temin edilecek belgeler: 

(1) Mali durumunu 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 mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş 

olması zorunludur.) 
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(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlilik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

Kullanılmamış nakit kredisi, işin keşif bedelinin %25’i ve teminat mektubu kredisinin, 

keşif bedelinin %25’inden az olmamalıdır. 

(3) İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından, ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlilik kriterleri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin, her bir ortak 

tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlilik kriterlerini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

(4) Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyit yazılarında bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

b) Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan 

önceki yıla ait; 

(a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin 

(b) (a) bendine belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin 

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur. 

(2) Adayın veya isteklinin (1)’inci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Bu durumda: 

(a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (1 yıl) 

içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli 

borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) 

(b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir. 

(c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgeleri sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parsel tutarının ortalaması 

üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

yılsonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 

sağlayamayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(5) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas 

alınır. 

(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi 

dairesince onaylanmış olması zorunludur. 

(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz 

etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. 

(8) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen 

belgeleri ayrı ayrı sunması ikinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

c) İsteklinin İş Hacmini Gösterir Belgeler 

1 - İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları 

gösteren gelir tabloları, 
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2 - Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalardır. 

I. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler 

İş Deneyimini Gösteren Belgeler 

Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren 

tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini 

teşvik etmeleri için muhammen bedelin (keşif bedelinin) %50’si oranında iş deneyim belgesi 

sunmaları zorunludur. 

Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 

mühendislik ve mimarlık bölümleri; yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer 

işlere dair tebliğde belirtilen B (üst yapı bina) grubu işlerden III. Grup işler benzer iş olarak kabul 

edilecek. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İnşaat Mühendisliği 

veya Mimarlıktır. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü mezunlarının, 

mezuniyetlerine dair diplomaları benzer işe denk sayılacaktır. 

İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler 

İhaleye katılan istekliler, mezuniyet tarihinden itibaren en az 5 yıl mesleki deneyim sahip, 

olmak (mezuniyet belgesi ile tevsik edilir) ve isteklinin ticari faaliyetini sürdürdüğü şirket 

merkezinde ihale tarihinden geriye doğru bir yıldır çalışıyor olduğu (Sosyal Güvenlik Kurumuna 

prim ödendiğini gösteren belge ile tevsik edilebilir) belgelendirilmek üzere aşağıda tip ve sayıları 

belirtilen anahtar teknik personel taahhütnamesi verilecektir. 

(1) Adet İnşaat Mühendisi veya mimar (En az 5 yıl deneyimli) 

İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin 

başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel 

taahhütnamesi ile verilecektir. 

(1) Adet İnşaat Mühendisi 

(1) Adet Elektrik Mühendisi 

(1) Adet Makine Mühendisi 

J. 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre ihalelere katılmaktan 

yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname. 

K. İhale doküman dosyasının satın alındığına dair belge. 

5 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 14:00’e 

kadar ihalenin yapılacağı Dazkırı Belediyesi Belediye Başkanlığına, (yazı işleri müdürlüğü evrak 

kalemine) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya 

herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve Postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez. 

6 - İhaleye katılmak için verilecek teklif zarfları, şekli ve içerikleri idari şartnamede 

belirtildiği gibi hazırlanarak verilecektir. 

7 - Teklif başvuru dosyası idareye verildikten sonra, ihale veya son müracaat tarihinden 

önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi 

ihalesinde, İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

10 - Bu işin Şartnamesi 750,00 TL (Yediyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında, Yazı 

İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 

11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 8186/1-1 
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KLİMA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : KLİMA alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/361182 

Dosya no : 1627083 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090 - ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet klima (montaj dahil) 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Liman 

ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü Lokomotif Atelye 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 20/10/2016 Perşembe günü saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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. 

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

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, 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 Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20/10/2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 8156/1-1 
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DEMİRYOLU ARACI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : DEMİRYOLU ARACI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016 / 355395 

Dosya no : 1622492 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2    67090 - ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet demiryolu aracı (römork ile birlikte komple) 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Liman ve 

Demiryolu İşletme Müdürlüğü İş Sahası ZONGULDAK 

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

3 - İHALENİN 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 11/10/2016 Salı günü saat: 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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. Teknik şartname cevapları. 

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

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, 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 Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11/10/2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 8157/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil) 30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


