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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,



d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konulara yönelik araş-

tırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde ge-
lecek istekleri değerlendirerek karşılamak,

b) Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı,
resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından ya-
rarlanmak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak geliştirmek,

c) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak,
süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,

ç) Yörük-Türkmen kültürü üzerine bilgilenme seminerleri ve çalışmaları hazırlamak
ve isteyen kurumlarda uygulamak,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna ben-
zer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

e) Yurt içi ve yurt dışında istem ve gereksinimler doğrultusunda hizmet içi eğitim, se-
miner, kurs, yaz okulu ve çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar
vermek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Danışma Kurulu,
c) Merkez Müdürü.
Yönetim Kurulu
MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı,

merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından,
Rektör tarafından görevlendirilen en az ikisi Edebiyat Fakültesinden olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında karar alır ve Rektörün bilgisine sunar.
b) Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylar.
c) Eğitim, araştırma, uygulama ve kurs açma ve bunlara ilişkin konularda karar alır.
Yönetim Kurulunun toplantı zamanı ve usulü
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu her üç ayda, en az bir defa toplanır. Toplantı günü ve

yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu, üyelerin
salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.
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Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve

merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve
ilgili kuruluş temsilcileri arasından, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tara-
fından üç yıllığına görevlendirilen en az on beş, en çok otuz üyeden oluşur. Danışma Kuruluna
görevlendirilen üye sayısı içinde, Dokuz Eylül Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı
beşten az, ondan fazla olamaz.

Danışma Kurulunun toplanması
MADDE 11 – (1) Rektör ve Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı, Danışma

Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç
bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir raportör görevlendirir. Merkez Müdürü,
Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez topla-

narak merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Ku-
rulu, merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile
ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

Merkez Müdürü
MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma alanını kapsayan konularda araştırma yapan ve

yayınları olan DEÜ öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre
karşı sorumludur. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı
vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 14 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil eder.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçe-

vesi içerisinde merkezi yönetir.
c) Merkezin idari işlerini yürütür.
ç) Merkezin faaliyetlerini denetler ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi verir.
d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp,

Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra, Rektörün onayına sunar.
Çalışma grupları
MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimli-

liğini artırmak amacıyla sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu
başkanları ve üyeleri, ilgili fakülte dekanlarının veya enstitü müdürlerinin görüşleri alınarak,
Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendiril-
meleri sağlanır. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği
süreler için görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi
dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE GÖÇMEN POLİTİKALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Poli-

tikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu or-

ganların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç ve dış göç, uluslararası göç, göçmen ve bu konu-

larla bağlantılı olarak araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler yapmak, eğitim programları

düzenlemek ve ilgili diğer çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’deki iç göç ile yurtdışına göç dinamikleri, Türkiye’ye yönelik dış göç ve

Türkiye dışında yaşayan Türk göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak,
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b) Ulusal ve uluslararası göç hareketlerinin nedenleri, dinamikleri ve mekanizmaları,

göç veren ülkeler, göç alan ülkeler, göçmenlerin uyumu gibi hususlarda araştırmalar gerçek-

leştirmek,

c) Göçlerin sosyal, siyasî, ekonomik, hukukî, demografik, dinî ve kültürel boyutlarını

kapsayan konularda araştırma projeleri yürütmek, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans,

sempozyum, kollokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak,

ç) Üniversitenin ilgili kurullarının kararı ve belirleyeceği usul ve esaslarla, iç ve dış

göç alanlarındaki gelişmeleri izleyecek, uluslararası göç hareketlerini takip edecek bir takip

merkezi oluşturmak, bu alanlardaki gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon

merkezi ve arşiv oluşturmak,

d) Türkçe ve yabancı dilde basılı, görsel ve elektronik ortamda yayınlar (bülten, kitap

vb. gibi) yapmak,

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası,

yerli veya yabancı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda

işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek,

f) Göç konusunda ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi

için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak,

g) İç ve uluslararası göç alanlarında ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı kurmak,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

h) Amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilir

ve üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirebilir.

Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı

zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi

sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,
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b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ça-

lışmaları bulunan Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından öne-

rilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az üç ayda bir Müdür başkanlığında top-

lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu,

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına bir yılda üç defa mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim

Kurulu üyesinin üyeliğine, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla son verilir.

(5) Üyeliği sona eren üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni

bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) Çalışma grupları ve komisyonlar kurmak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından seçilen en çok on kişiden oluşur.

(2) Üyeler üç yıl için seçilir. Üyeliği sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.
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(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üze-

rine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete

icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değer-

lendirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

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

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İSFAM) amaçlarına, çalışmalarına, organlarına ve gö-

revlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin (İSFAM) amaçlarına, çalışmalarına, organlarına ve görevle-

rine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İslam iktisadı ve finansı alanında akademik ve uy-

gulamaya dönük çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmalara destek olmak, çeşitli organizas-

yonlarla toplumdaki İslami finansa ilişkin farkındalığı yükseltmek, Ülkemizin İslami finans

alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması noktasında her türlü bilimsel katkıyı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez faaliyet alanları şunlardır:

a) İslami iktisat ve finans alanında bilimsel çalışmalar yapmak,

b) Üniversitede bu alanda faaliyet gösteren lisans ve lisansüstü programları desteklemek,

c) Tarihteki İslam medeniyetlerinin iktisat anlayışı, uygulamaları ve kurumları üzerinde

araştırmalar yapmak,

ç) Geleneksel iktisatla İslam iktisadı arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

d) İslami perspektifle bankacılık, para ve sermaye piyasaları ve sigortacılık üzerinde

çalışmalar yapmak,

e) İslami finans alanında teoriler, kurumsal yapılar ve ürünler geliştirmek,

f) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretip hayata geçirilmesine

katkıda bulunmak; gerekli hallerde resmi ve özel nitelikli ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş

ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak,

g) İslami finans alanında ihtiyaç duyulan kapsamlı bir veri tabanı oluşmasını sağlamak,

ğ) Üretilen bilgi ve bulguları çeşitli iletişim vasıtaları, ulusal ve uluslararası bilimsel

toplantı ve yayınlar aracığıyla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak; kamu ve özel sektör kurum

ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak,

h) İslami iktisat ve finans alanında çalışmalar yapan bilim insanları arasında iletişim

ve işbirliğini sağlamak; bu alandaki projelere maddi katkı sağlamak için kamu ve özel sektör

kurum ve kuruluşları nezdinde teşebbüslerde bulunmak,

ı) Çalışma alanıyla ilgili yüz yüze ve uzaktan öğretim metoduyla seminerler ve sertifika

programları düzenlemek,
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i) Çalışma alanıyla ilgili yazılı, görsel, süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, yerel, böl-

gesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sektörel ve bilimsel toplantılar düzenlemek, arşiv ve

kütüphane oluşturmak,

j) Kamu ve özel kuruluşlara İslami finans alanında danışmanlık hizmeti vermek,

k) Alanıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin İslam iktisadı ve finansı alanında araştırmaları

olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren

Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür

yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda

ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve toplantı gündemini

hazırlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak,

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

ğ) İlgili paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayarak Üniversite lehine politikalar üretmek,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda

görev yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör

tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin

yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları veya Merkeze katkısı

olacağı düşünülen diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensupları ve

bağımsız kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için se-

çilen en az yedi en çok on üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-

bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı

Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yaşlı sağlığına yönelik sosyal politikaların oluştu-

rulmasına ve planların uygulanmasına katkıda bulunmak, makro ve mikro düzeyde yaşlı refahı
alanında araştırma, eğitim ve uygulamaya yönelik projeler yürütmek ve bunlara dayalı yayınlar
yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, sağlıklı ve ka-
liteli bir yaşlanmanın gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara öncülük etmektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir;
a) Yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve psikolojik açıdan iyileştirilme-

lerinin sağlanması için çalışmalar yapmak; bunun için Üniversite dışındaki kamu kurumları
ve özel kuruluşlarla, yerel yönetimlerle işbirliği gerçekleştirerek yaşlılara yönelik, yaşlı sağlığı
ve bakım merkezlerinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

b) Yaşlı sağlığı ve bakımı alanında; bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek
vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkânlarını geliştirmek, yapılan araş-
tırma sonuçlarını bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak,

c) Yaşlanmaya bağlı görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerini ge-
liştirmek; güncel takip, tedavi ve bakım planları yapmak ve uygulamak; yaşlılıkta görülen bu
hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar planlamak ve uygulamak,
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ç) Kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bu alana ilişkin çalışmaları
olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak,
danışmanlık hizmeti vermek,

d) Üniversitenin ilgili birimleri ve ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak suretiyle, bu alanda her seviyede öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitilmesine
yardımcı olmak ve eğitim toplantıları düzenlemek,

e) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile top-
lumsal farkındalık oluşturmak; bu yolla yaşlının toplumda ve aile içinde kabulünü artırmaya
yönelik eğitim ve hizmetler planlamak ve uygulamak,

f) Yatağa bağımlı yaşlılara ilişkin bakım hizmetleri geliştirmek ve yeni programlar üretmek,
g) Yaşlı sağlığını ilgilendiren konularda Üniversite içindeki diğer birimlerde yürütül-

mekte olan faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmak, yeni faaliyetlerin başlatılması için
öncülük etmek,

ğ) Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri ve ben-
zer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, panel, kurs, yaz okulu
ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınları desteklemek,

ı) Merkezin amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev
yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir
Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresi bittiğinde Müdür Yardımcısının görevi
de sona erer. Müdür Yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Görevi başında bulunmadığı
zamanlarda Müdüre, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Mü-
dür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,
c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş-

birliğini sağlamak,
d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje

yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Rektör ta-

rafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur. Müdür Yönetim
Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi, Müdürün görevlendirilmesini izleyen
üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi
doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplantı yapar. Yöne-
tim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına

sunmak,
b) Merkezin amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi

ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak ge-

çici veya sürekli çalışma grupları kurmak,
ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak

görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya

koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyeleri ve Rektör tarafından gö-

revlendirilmiş diğer üyelerin katılımı ile oluşur. Diğer üyeler, Üniversite içinden veya dışından
bilimsel araştırma ve uygulamaları olan ya da yaşlı sağlığını ilgilendiren alanlarda hizmet ve
faaliyetleri bulunan kamu kurumları veya özel kuruluşların temsilcileri arasından, Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine, üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, Mü-
dürün başkanlığında faaliyet gösterir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç iki ay içinde
Müdürün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır.

Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve
üyeleri Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Müdür, çalışma gruplarının
faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortala-
masına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30 ve üzerinde
olması durumunda; akademik ortalaması; 2.00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla
30 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42 kredi
alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci en
fazla 30 kredilik ders alabilir.  Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında olan öğ-
rencilere bir defaya mahsus en fazla ilave iki ders, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu
yönetim kurulu kararı ile verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2013 28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/7/2014 29066

2- 15/9/2014 29120

3- 19/5/2015 29360

4- 9/7/2015 29411

5- 10/12/2015 29558

6- 20/3/2016 29659

7- 14/8/2016 29801

8- 22/11/2016 29896

9- 3/1/2017 29937
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim

organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÜTTAM): Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Klasik tıp eğitimi içinde yeterince yer almayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yön-

temlerini; bu yöntemlerin etkileri ve etki mekanizmalarını; tanı, tedavi ve korunma amaçlı kul-

lanımlarını bilimsel ve analitik olarak değerlendirmek amacıyla tıbbi, teknik, teknolojik, eko-

nomik, hukuki ve ilişkili diğer her türlü alanda bilimsel araştırma, yayın ve araştırma-geliştirme

(Ar-Ge) faaliyetlerinde bulunmak.

b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakülteleri öğrencilerine tamamlayıcı

tıp uygulamalarını tanıtmak; bu yöntemler konusunda araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yet-

kilendirilmiş hekimler tarafından uygulanması için eğitimler düzenlemek.
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ç) Toplumda geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri konusunda bilinçlenmeyi arttı-
rarak bilimsel bir zeminde tartışma ve bilgilenme atmosferi yaratmak ve bu sayede tamamlayıcı
tıp konusunda ehliyetsiz ve yetkisiz kişilerce yapılabilen bilgilendirme ve uygulamaların zararlı
etkilerini azaltmak.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre sağ-
lık ile ilgili birimlerde gerçekleştirilmesini sağlayarak hasta bakım hizmetlerine katkıda bu-
lunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faali-

yette bulunur:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp

yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve buna ilişkin eğitim vermek, bunlar için birimler kur-
mak.

b) Diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla
işbirliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.

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

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

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
e) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri

alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve
eğitim vermek.

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

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz
geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta
ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve di-
jital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,
slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde yayın yapmak.

h) Tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanımı ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar
için gereken teçhizat ve malzemelerin teminine çalışmak, desteklemek ve destek almak, bunları
bir çatı altında toplayarak araştırmacıların hizmetine sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin Tıp Fakültesi

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durum-
larda görevi sona erer.
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(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede

sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

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

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

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

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

g) Merkezin çalışma plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını
takiben Rektörün onayına sunmak; onaylanan çalışma programlarını uygulamak.

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

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
ı) Merkeze bağlı olmak koşuluyla farklı yerlerde tamamlayıcı tıp araştırma ve uygulama

birimlerinin açılması ve işleyiş çalışmalarını yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında yılda iki kez olağan ve gerektiğinde ola-
ğanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

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

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

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

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak işbirliklerinin ilkelerini belirlemek ve bunlara

ilişkin önerileri karara bağlamak.
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırmacı, telif,

patent ve benzeri hususlara ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.
g) Rektöre sunulmak üzere Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

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

çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla oluşturulur. Birim yöne-

ticisi ve personeli Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre
için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dol-
ması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde birim yöneticilerinin görevi de
kendiliğinden sona erer. Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkelerine ilişkin usul ve esaslar Yönetim
Kurulunca belirlenir.

(3) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla oluştu-
rulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun
onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendi-
rilebilir. Çalışma ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca be-
lirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Ekipman, demirbaş ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 14 – (1) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü mal-

zeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı

ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/376 

Karar No : 2016/375 

Davacı : K.H 

Katılan : ĠBRAHĠM YER, Temirhan ve oğlu, 1964 doğumlu, Ġnönü Mah. Yücel 

Sokak D: 1 Kat: 1 Sefaköy / Küçükçekmece/ ĠST 

Sanıklar : 1- CEZAYĠR TEKE: Hasan ve Selva oğlu, 02/09/1982 DĠYARBAKIR 

doğumlu, DĠYARBAKIR, SUR, Harmanlar mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

ġehitlik Mah. 79. Sk. No: 6 Ġç Kapı No: 23 YeniĢehir/DĠYARBAKIR 

adresinde oturur. 

  2- ZÜLFÜKARCAN KORKMAZ: Ahmet ve Kamile oğlu, 11/07/1986 

SĠVEREK doğumlu, ġANLIURFA, SĠVEREK, Haliliye mah/köy 

nüfusunda kayıtlı. Bülbül Mah. Mısır Buğday Sk. No: 9/1 Beyoğlu/ 

ĠSTANBUL adresinde oturur. Evli, 2 çocuklu, okuryazar, otoparkçılık 

yapar, TC vatandaĢı TC Kimlik No: 71437043908 

Suç : Birden Fazla KiĢi Tarafından Birlikte Yağma 

Suç Tarihi : 20/10/2005 

Karar Tarihi : 13/12/2016 

Katılan Ġbrahim Yer hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruĢma hitamında; 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Sanıklar CEZAYĠR TEKE ve ZÜLFÜKARCAN KORKMAZ hakkında birden fazla kiĢi 

tarafından birlikte yağma suçundan 5237 s.y. TCK 149/1-c, 62, 283/1, 53/1-2-3 maddeleri ile 2 yıl 

6 ay hapis cezasına hükmedilmiĢ olmakla, 

Gıyabi karar ve sanık ve sanık müdafilerinin süre tutum ve temyiz gerekçeleri katılan 

ĠBRAHĠM YER' e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 

ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren katılan veya vekilinin 7 gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 

tutulacak tutanak ile hükmün temyiz edebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde katılan veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde kararın katılana 

tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine geçerli 

olmak üzere ilan olunur. 1008 
—— • —— 

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/78 

Karar No : 2016/246 

Resmi Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması 

Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

08/09/2016 tarihli ilamı ile 204/1, 158/1.f, 158/1.f, 204/1, 158/1.f, 158/1.f, 158/1.f, 158/1.f, 

158/1.f maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU-
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HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 

KAYYIMLIK HĠZM. MEN (TCK 53/1-c), 3 YIL 4 AY HAPĠS, 34.350,00 TL ADLĠ PARA, 

4 YIL 2 AY HAPĠS, 60.900,00 TL ADLĠ PARA, 3 YIL 4 AY HAPĠS 20.250,00 TL ADLĠ PARA, 

4 YIL 2 AY HAPĠS 80.790,00 TL ADLĠ PARA, 3 YIL 4 AY HAPĠS 8.490,00 TL ADLĠ PARA, 

3 YIL 4 AY HAPĠS 15.000,00 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Ġbrahim Hakkı ve Seher 

oğlu, 07/09/1962 doğumlu, Tokat, Erbaa, YeĢilyurt mah/köy nüfusuna kayıtlı SEMĠH YILDIRIM 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 878 

—— •• —— 

Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Mahkememizin 2016/12 Tereke sayılı dosyasında Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Siteler 

Mahallesi, 24 Cilt, 419 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, Memet ve Zeliha oğlu 15/05/1981 

doğumlu, 49690073840 TC Kimlik Numaralı RECEP KÖRKÜN'ün 28/09/2015 tarihinde vefat 

ettiği, Ġcra Ġflas Kanununun 217. Maddesi gereğince iflasın tatiline karar verildiği ve alacaklılar 

tarafından 30 gün içerisinde iflasa iliĢkin muamelelerin takibine devam edilmesi istenilerek 

masrafın peĢin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilan olunur. 1098 

—— •• —— 

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından: 

ESAS NO : 2016/206 

KARAR NO : 2016/52 

KARAR TARĠHĠ : 22 Ocak 2015 

SUÇ : Yurt DıĢına Firar 

ġÜPHELĠ : Aytuğ ġEKER - Hayri ve Hatice oğlu, 1972 doğumlu, Trabzon, 

Maçka, Sukenarı Mah. Nüf. Kay. Saraybosna Askeri AtaĢeliğinde 

Askeri AtaĢe olarak görevli iken TSK'dan iliĢiği kesilmiĢ, 1994-176 

sicil sayılı P. Kur. Alb. T.C. Kimlik No: 59656405684 

KARAR ÖZETĠ: 

ġüphelinin MSB.lığının 29.08.2016 tarihli ve 2016/76 sayılı kararına istinaden TSK'dan 

çıkarıldığı gün görev yerine gelmediği, dolayısıyla kamu görevinden çıkarılmıĢ Ģüphelinin asker 

Ģahıs ve memuriyet sıfatı kalmadığından görev yerine gelmemesinin de söz konusu üzerine atılı 

suçu oluĢturmayacağı, sırf askeri suç niteliğinde bulunan suçun sadece asker Ģahıslar tarafından 

iĢlenebileceği hukuki gerçeği karĢısında, suç baĢlangıç tarihinde asker Ģahıs vasfı bulunmayan 

Ģüphelinin söz konusu suçu iĢleyemeyeceği, bu suçun unsurları itibariyle oluĢmadığı dosyada 

mevcut tüm delillerle anlaĢılmıĢtır. Bu nedenle TSK'dan iliĢiği kesilmiĢ Ģüpheli P.Kur.Alb. Aytuğ 

ġEKER hakkında "Yurt DıĢına Firar" suçundan CMK'nın 172 ve 353 Sayılı Kanunun 107'inci 

maddeleri uyarınca, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 

Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere, KOVUġTURMAYA YER OLMADIĞINA 

karar verilmiĢtir, bugüne kadar bilinen adreslerinden bulunamaması, yapılan araĢtırmada herhangi 

bir adresine ulaĢılamaması, nedenleriyle karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı 

Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen kararın kendisine ilanen 

tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılacağına karar 

verildiği duyurulur. 307 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 DİYARBAKIR 

ESAS NO : 2014/1228 

KARAR NO : 2016/315 

KARAR TARĠHĠ : 17.05.2016 

SUÇ TARĠHĠ : 07.08.2002 - 15.08.2002 

SUÇ : Ġzin Tecavüzü 

SEVK MADDESĠ : ASCK’nın 66/1-b ve 73’üncü maddeleri 

HÜKÜMLÜ KĠMLĠĞĠ : Feyzullah Kıpıcı - Mehmet ve Güller oğlu, 1981 Hekimhan 

D.lu, Elazığ/Baskil - YukarıkuluĢağı Köyü nüfusuna kayıtlı, 

Mardin/70’nci Mknz. P. Tug. Ġs. SvĢ. Bl. K.lığı emrinde görevli 

1981/4 Trp. Ġs. Er Ġken terhisli, T.C. Kimlik No: 31879448846 

HÜKÜM ÖZETĠ; 

Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 17.05.2016 tarihli duruĢmada; 

Hükümlü hakkında 07.08.2002- 15.08.2002 tarihleri arasında temadi eden Ġzin Tecavüzü 

suçundan dolayı 7'nci Kor. K.lığı Askeri Mahkemesi tarafından 05.04.2007 tarih ve 2007/98 E. - 

2007/323 K. sayılı kararı ile hapis cezasına hükmedildiği, Mahkememizin 15.10.2009 tarih ve 

2009/2090 E. 2009/1505 K. Sayılı Kararı ile C.M.K'nun 231’inci maddesi uyarınca Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen ve 13.06.2014 tarihinde kesinleĢen Bursa 8'inci 

Sulh Ceza Mahkemesinin karar bildirimi yazısından anlaĢılmakla Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılması Kararının GERĠ ALINMASINA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

Hükümlü Feyzullah KIPICI’nın 07.08.2002 - 15.08.2002 tarihleri arasında temadi eden 

Ġzin Tecavüzü suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. CK'nun 66/1- b maddesi 

uyarınca TAKDĠREN BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün altı haftalık mehil süresi içerisinde kendiliğinden birliğine katılması 

sebebiyle ASCK'nın 73'üncü maddesi uyarınca cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI 

AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle hükümlünün cezasından 765 sayılı 

TCK'nın 59'uncu maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETĠCETEN BEġ 

AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 sayılı TCK'nın 4'üncü 

maddesi uyarınca beher gün karĢılığı 6 TL hesabıyla adli para cezasına çevrilerek NETĠCETEN 

DOKUZ YÜZ (900 TL) TÜRK LĠRASI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

ADLĠ PARA CEZASININ ON (10) EġĠT TAKSĠT HALĠNDE HÜKÜMLÜDEN TAHSĠLĠNE, 

TAKSĠTLERDEN BĠRĠSĠNĠN SÜRESĠNDE ÖDENMEMESĠ HALĠNDE GERĠ KALAN 

MĠKTARIN TAMAMININ BĠR DEFADA TAHSĠL EDĠLMESĠNE, ADLĠ PARA 

CEZASINININ ÖDENMEMESĠ HALĠNDE NETĠCE CEZANIN HAPSE ÇEVRĠLMESĠNE, 

As. Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

Talebe uygun, 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile C.M.K.'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hükmü yüzüne karıĢ verilenler yönünden hükmün yüze karĢı 

okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine ve tutuklular 

yönünde ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiĢ, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 

edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleĢeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 800 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BORU TEMĠZLEME VE BORU DEĞĠġĠM HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

BuharlaĢtırıcı ve Isıtıcı Aparatlarında Su Jeti ile Boru Temizleme ve Boru DeğiĢim 

Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 

Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/58622 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum ġeker Fabrikasında bulunan BuharlaĢtırıcı ve Isıtıcı 

Aparatlarında 52.504 Adet Borunun Su Jeti ile 

Temizlemesi ve 2600 Adet Muhtelif Boru DeğiĢim 

Hizmeti yapılması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 75 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 24/02/2017 Cuma günü, saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Çorum ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

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

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 1283/1-1 
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MUHTELĠF KAYNAK ĠġLERĠ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Muhtelif kaynak iĢleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale 

usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. 

Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/50321 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi   Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız muhtelif kaynak iĢleri 

  Detaylar Teknik Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal ġeker Fabrikası 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre iĢe baĢlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL - Turhal ġeker Fabrikası 

b) Yarihi ve saati : 23/02/2017 PerĢembe günü, Saat 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. Ġhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL - Turhal ġeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

5.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL - Turhal ġeker Fabrikası 

haberleĢme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; Ġhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1198/1-1 
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OG GÜÇ KONDANSATÖRÜ VE AG KONDANSATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : OG Güç Kondansatörü ve AG Kondansatörü 4734 sayılı 

Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/58899 

Dosya no  : 1721009 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan 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 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OG Güç Kondansatörü ve AG Kondansatörü (16 Kalem) 

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

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21.02.2017 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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



13 ġubat 2017 – Sayı : 29978 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.02.2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 1311/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Pazarköy Rize 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.200.000 Kg yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Pazarköy Köyü - RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2017 Cuma günü saat 14.00’e kadar Pazarköy 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Pazarköy adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadırlar. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanuna tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen ve kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 870/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Of/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.100.000 - Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım 

iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir. 

Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/02/2017 günü saat 14:00’e kadar Çamlı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 
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7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon adresinde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 952/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hopa/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 25.500.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir. 

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa/ARTVĠN 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2017 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Hopa 

Çay Fabrikası adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale 23.02.2017 tarihinde Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1053/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Fındıklı/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 32.800.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sah. Mah. 53700 Fındıklı/RĠZE 
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3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2017 Cuma günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR 

Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RĠZE adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1026/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Arhavi/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.000.000.Kg YaĢ Çay Yükleme ve Nakliye iĢi 

%20 artar-azalır Opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğinin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a) Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü/Arhavi 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/02/2017 PerĢembe günü saat 14.00'e kadar Arhavi 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Arhavi adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

Teklif mektupları aynı gün ve saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV Hariç %6 oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1052/1-1 
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FĠBER OPTĠK KABLOLARDAKĠ LĠFLER KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

TeĢekkülümüze ait muhtelif enerji iletim hatlarında bulunan fiber kablolardan, daha önce 

kiraya verilmiĢ olup kiralama süresi sona erecek olan fiber liflerin ve daha önce kiraya 

verilmemiĢ bazı hatlardaki fiber liflerin bir kısmının, telekomünikasyon altyapısı kurma ve 

iĢletme hakkına sahip iĢletmecilere dark (aydınlatılmamıĢ) fiber olarak kiraya verilmesi iĢi Açık 

Ġhale (Kapalı Teklif + Açık Artırma) yöntemi ile ihale edilecektir. 

Dosya Referansı : ĠÇTM - 2017/6 

1 - TeĢekkülün 

a) Adresi : TEĠAġ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türk 

Ocağı Cad. No: 12 Balgat   Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : (312) 203 85 16 - 203 85 02 

  Fax: (312) 203 82 88 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ---- 

2 - Ġhale konusu iĢin 

a) Niteliği ve miktarı : E. Ġ. Hatlarında 3 ayrı güzergahta bulunan fiber optik 

kablolardaki 4 adet fiber lifin 15 yıllığına kiraya 

verilmesi. 

  - 1. Güzergah uzunluğu yaklaĢık;    750.500 metre 

  - 2. Güzergah uzunluğu yaklaĢık;    439.500 metre 

  - 3. Güzergah uzunluğu yaklaĢık; 1.027.250 metre olmak 

üzere toplam link uzunluğu yaklaĢık; 2.217.250 metre. 

b) ĠĢin güzergahı: 

1. Güzergah: 

Ankara II (Sincan) - Temelli, Temelli - ADA 1 DG, ADA 1 DG - Adapazarı, Adapazarı 

TM - Kocaeli (Ġzmit 380), Kocaeli (Ġzmit 380) - Köseköy, Köseköy - Karamürsel, Karamürsel - 

Orhangazi, Orhangazi - Gemlik, Gemlik - Bursa DG, Bursa DG - Otosansit, Otosansit -Kestel, 

Kestel - Ġnegöl, Kestel - YeniĢehir, Otosansit - Bursa 3, Bursa 3 - Bursa 1 (Merinos), Bursa 1 - 

Bursa Sanayi, Bursa Sanayi - Görükle, ADA 1 DG - PaĢaköy, PaĢaköy - Zekeriyaköy, 

Zekeriyaköy - Alibeyköy Enerji Ġletim Hatlarından oluĢmaktadır. 

2. Güzergah: 

Alibeyköy - Habipler, Habipler - Unimar DG, Unimar DG - Hamitabad DG, Hamitabad 

DGS - Bulgaristan (Sınır), Hamitabad DGS - Babaeski, Babaeski - Yunanistan (Sınır), Babaeski - 

Edirne 1 Enerji Ġletim Hatlarından oluĢmaktadır. 

3. Güzergah: 

GölbaĢı - KayaĢ, KayaĢ - Kırıkkale DGKÇS, Kırıkkale DGKÇS - Bağlum, Kırıkkale 

DGKÇS - KayabaĢı, KayabaĢı - Samsun (OMW) DGKÇS, KayabaĢı - ReĢadiye, ReĢadiye - 

Altınordu, Altınordu - Ordu, Ordu - Giresun, Giresun - Tirebolu, KayabaĢı - Turhal, Turhal - 

Tokat, Tokat - Tokat OSB Enerji Ġletim Hatlarından oluĢmaktadır. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢme imzalanıp yer tesliminin yapılacağı tarihten 

itibaren 15 yıl. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü Nasuh 

Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 A Blok GiriĢ Kat 

Sefer Kul Toplantı Salonu Balgat Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 15/03/2017 ÇarĢamba günü, Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

vermeleri gereklidir. 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) ġekli ve içeriği teknik ve idari Ģartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Bu ihaleye, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından telekomünikasyon 

altyapısı kurma ve iĢletme hakkı verilen (elektronik haberleĢme sektöründe yetkilendirilmiĢ) 

iĢletmeciler katılabilir. Ġsteklinin, elektronik haberleĢme sektöründe yetkilendirilmiĢ iĢletmeci 

olup olmadığı BTK’nın internet sitesinden kontrol edilecektir.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk 

ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun 

gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eĢdeğer belgeler. Ġsteklinin bu belgelerden birini 

sunması yeterlidir. 

Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

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

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

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

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir. 

Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi 

zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini 

sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ 

ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, 

yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması 

zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda 

belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik edilebilir. 

4.2.3. Ġsteklinin; 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu veya 

taahhüt altında devam eden iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerinin parasal 

tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ faturaları sunması yeterlidir. 

Bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik Ģartlarını bir önceki yılda sağlayamayan 

Ġstekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler; bu takdirde belgeleri 

sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik Ģartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Ġhale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan 

istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler, iki önceki yıla ait gelir tablosunun bu 

maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik Ģartını sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın 

yanı sıra üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir, bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki 

yıllara iliĢkin gelir tablolarının ortalaması üzerinden yeterlik Ģartlarının sağlanıp sağlanmadığına 

bakılacaktır. 

Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dıĢında yapmıĢ olduğu satıĢ faaliyetlerinden 

elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. 

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, Ġsteklinin teklif edeceği bedelin %15 inden, 

toplam satıĢ geliri için ise, Ġsteklinin teklif edeceği bedelin %10 undan az olmaması gerekir. 

Ġsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir. 

Sunulan gelir tablosunu gösteren belgelerin yeminli mali müĢavirce veya serbest 

muhasebeci mali müĢavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir. 
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Ġhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan Ģirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam 

ciro veya toplam satıĢ gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosunu gösteren 

belgelerin yeminli mali müĢavirce veya serbest muhasebeci mali müĢavirce ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekmektedir. 

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satıĢ geliri, gelirin elde edildiği 

yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır.) 

Türkiye Ġstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE (Tablo:2 genel satırındaki indeks) üzerinden, 

ihalenin ilk ilan veya davet tarihi (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay 

yayımlanan, bir önceki ayın indeksi esas alınır.) itibarıyla güncelleĢtirilir. 

Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu 

belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına (kira bedeline) göre 

belirlenecektir. 

6 - Ġhale, tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve KuruluĢların bu ihaleye 

katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm 

Ģartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi 

BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 Kat: 15 Oda No: 15027 Balgat 

Çankaya/ANKARA adresinde çalıĢma saatleri dahilinde görülebilir ve 600,00 TL karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. Ġhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik Ġletim 

A.ġ. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro TR880001500158007281639948 IBAN 

numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.  

8 - Teklifler, 15/03/2017 saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 Kat: 15 Oda 

No: 15053-B 06520 Balgat Çankaya-Ankara/TÜRKĠYE adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaĢmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Ġstekliler tekliflerini iĢ kalem/kalemleri için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. 

Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. Ġstekliler tamamen 

kendi tercihlerine göre, kiralama konusu güzergahlardan sadece birine, herhangi ikisine veya 

üçüne birden (1. Güzergah ve/veya 2. Güzergah ve/veya 3. Güzergah) teklif verebilirler. Ancak 

her güzergahın tamamı (her güzergahtaki 2 (iki) çift (4 adet) fiber lifin tamamı ) için teklif 

verilecektir. 

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

tutarda, geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüzelli) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Ortak GiriĢimler (ĠĢ ortaklığı veya Konsorsiyum) ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre yapılacaktır. 

 1317/1-1 
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ÇELĠK KONSTRÜKSĠYON VE PANEL ÇATI ÖRTÜSÜ YÜKLENĠCĠ TARAFINDAN 

SÖKÜMÜ YAPILARAK SATILACAKTIR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġstanbul Ġli, Bağcılar Ġlçesi, Hürriyet Mahallesinde Pazar alanında bulunan Çelik 

Konstrüksiyon ve Panel Çatı Örtüsünün yüklenici tarafından sökümünün yapılarak 2886 sayılı 

Devlet ihale Kanununa göre ihale ile satılacaktır. 

 

Mahalle Yer Malzeme Miktar 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(%3) (TL) 

Ġhale 

Türü 

Hürriyet 

Yıldırın Beyazıt Caddesi, 

Akgül Sokak ile Aygün 

Sokak KesiĢimi 

Çelik 

Konstrüksiyon 
Yerinde 

Görülecek 

(Götürü 

Verilecek) 

202.720,00 

(KDV Dahil) 
6.081,60 Kapalı 

Hürriyet 

Yıldırım Beyazıt Caddesi, 

Akgül Sokak ile Aygün 

Sokak KesiĢimi 

Panel Çatı 

Örtüsü 

 

2 - ġartname 250,00 TL bedel karĢılığında Fen ĠĢleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 - Ġsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.Ġ. Kanununda istenen belgelerin yanında 

Ģartnamede belirtilen belgelerdir. 

4 - Ġhale 23.02.2017 tarihinde saat: 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

5 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 23.02.2017 tarihinde saat: 

09:00'a kadar Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 1212/1-1 

—— • —— 
GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR 

Ziraat Bankası Personeli Vakfından: 

• Balıkesir Ġli, Erdek Ġlçesi, Yalı Mahallesi, Kastri Mevkiinde bulunan tapuda 788 ada,     

1 parselde kayıtlı, 16.608/21.349 m2 alanlı denize sıfır kamp tesisi. 

• Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, KarĢıyaka Mahallesi 1438 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 

tam hisseli ve 4.006 m2 büyüklüğünde göl kenarı arsa. 

• Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, KarĢıyaka Mahallesi 1445 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 

8.500 m2 alanlı göle yakın arsanın 2.914/8.500 hissesi. 

Kapalı zarf teklif alma ve birden fazla teklif varsa, en yüksek kapalı teklif üzerinden teklif 

sahipleri arasında açık artırma veya pazarlık yoluyla ihale yapılmak suretiyle, peĢin veya vadeli 

olarak satılacaktır.  

Ġlk ihale 08.03.2017 günü saat 19:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır. Ġlk ihale ile ilgili 

teklifler ihale günü saat 15:00’e kadar Vakfımıza verilebilecektir. Ġlan edilen günde satılamayan 

taĢınmazların satıĢına sürekli ihale usulü ile devam edilecek, her haftanın salı günü saat 17:00’ye 

kadar verilen teklifler, takip eden iĢgünü toplanacak ihale komisyonu tarafından 

değerlendirilecektir. 

1 - Ġhale, Vakfımız Genel Müdürlüğü (Sanayi Caddesi ÇavuĢ Sokak Akgül ĠĢhanı No: 3/9 

Ulus/Ankara) adresinde yapılacaktır. 

2 - Teklif mektupları, satıĢ Ģartnamesinde belirtilen Ģartlara göre hazırlanıp teklif verme 

saatine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaĢtırılacaktır. 

3 - Birden fazla teklif alınması halinde açık artırma yapılacağından, teklif verenlerin ihale 

gün ve saatinde ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir. 

4 - Vakfımız 2886 ve 4734 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 - SatıĢ iĢlemi, Vakfımız Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek Ģartname esaslarına 

göre yapılacak olup, ihaleye katılanlar Ģartnamedeki hususları aynen kabul etmiĢ sayılacaktır.  

6 - SatıĢa iliĢkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0312 309 67 85 ve 0312 311 33 79 numaralı 

telefonlarından ve www.zbv.org.tr internet adresimizden edinilebilir. 1264/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu 

kapsamında kalan metruk yapıların 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 7/z Maddesi ve 

3194 sayılı Kanunun 39. Maddesinin Belediyemize vermiĢ olduğu yetki çerçevesinde alandan 

kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 02.02.2017 tarihli 259/580, 254/575, 

257/578, 255/576, 258/579 ve 256/577 sayılı kararları ile onaylanmıĢtır. 

 

No Bina Sahibi Bina Adresi 

Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen Karar 

Tarih ve Sayı 

Resmi Gazete 

Yayınlanma 

Tarihi 

1 
Malik tespiti 

yapılamadı 

Ankara Ġli, Keçiören 

Ġlçesi, YeĢilöz 

Mahallesi 1977/1 

Sokak No: 42 

02.02.2017 - 259/580 13.02.2017 

2 
Malik tespiti 

yapılamadı 

Ankara Ġli, Keçiören 

Ġlçesi, YeĢilöz 

Mahallesi 1977/1 

Sokak No: 38 

02.02.2017 - 254/575 13.02.2017 

3 
Malik tespiti 

yapılamadı 

Ankara Ġli, Keçiören 

Ġlçesi, YeĢilöz 

Mahallesi 1977/1 

Sokak No: 27 

02.02.2017 - 257/578 13.02.2017 

4 
Malik tespiti 

yapılamadı 

Ankara Ġli, Keçiören 

Ġlçesi, YeĢilöz 

Mahallesi 1977/1 

Sokak No: 29/A 

02.02.2017 - 255/576 13.02.2017 

5 
Malik tespiti 

yapılamadı 

Ankara Ġli, Keçiören 

Ġlçesi, YeĢilöz 

Mahallesi 1964/1 

Sokak NO: 32 

02.02.2017 - 258/579 13.02.2017 

6 
Malik tespiti 

yapılamadı 

Ankara Ġli, Keçiören 

Ġlçesi, YeĢilöz 

Mahallesi 1977/1 

Sokak No: 29 

02.02.2017 - 256/577 13.02.2017 

 1316/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1222/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1223/1-1 
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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
— Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 12/2/2017 tarihli ve 29977 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığına
ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemleri yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.




