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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bozok Üniversitesinden:
BOZOK ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniver-

site-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-
tim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi

İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına 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: Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bozok Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Üniversite,

kamu ve iş dünyasının işbirliğini geliştirip yenilikçi fikirlerin hayata geçirilebilmesine yardımcı
olacak sistemi kurmak,

b) Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bu kapsamda yapılan projelere katkıda
bulunmak,

c) Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme, yenilikçi fikirler üretme ve bu fikirleri
geliştirerek projelendirme ve yenilikçi iş girişimlerine dönüştürme yetkinliklerini artırarak yeni
çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak girişimcilik akademisi ile bu alanda çalışmak is-
teyenlere destek olmak ve eğitimler vermek,

d) Öğrencilere piyasa nitelik ve gereklerine göre meslekî ve kişisel becerilerini arttıra-
bilmesi için sektör işletmelerine yönelik olarak kariyer ve girişimcilik alanlarında eğitim, araş-
tırma, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,

e) Girişimcilik ve küçük işletmeler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan alan-
larda bilimsel çalışmalar yapmak,

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kuruluşları ile girişimcilik, işletme
ve ekonomi alanlarında ortak araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri planlamak, organize
etmek ve uygulamak,

g) Farklı sektörlerde yer alan şirketlerle işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çer-
çevesinde Üniversite-sanayi işbirliğini artırmak ve Üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kuluçka merkezi faaliyetleri;
1) Yeni ve yenilikçi iş fikirlerinin oluşmasını desteklemek ve bunların hayata geçiril-

mesinde lokomotif görevi görmek,
2) Girişimcilere; yenilikçilik, iş fikri, pazar araştırması, fizibilite etütleri, teknik ana-

lizler, ürün tasarımı, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve mühendislik desteklerinin sağlandığı bir
kuluçka merkezi görevini icra etmek.

b) Danışmanlık faaliyetleri;
1) Potansiyel girişimcilere ulaşarak gerekli eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürüt-

mek,
2) Halihazırda girişilmiş-uygulanmakta olan projelere ilişkin iş kapasitesi geliştirme,

teknik, ekonomik, finansal açıdan değerlendirerek gerekli danışmanlık desteğini sağlamak,
3) Sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası piyasa-

larda benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun
bilgisine sunarak danışmanlık desteği sunmak.

c) Eğitim faaliyetleri;
1) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim üyelerini hedef alan

girişimcilik ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak, sertifika prog-
ramlarını diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek ve uygulamak,

2) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin,
iş adamı, bürokrat ve yöneticilerle bir araya gelmelerini sağlayacak eğitim programları düzen-
lemek,
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3) Yaratıcı düşünme, yenilikçilik ve girişimcilik konularında çeşitli düzeylerde eğitim
programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Organizasyon faaliyetleri;
1) Yozgat, çevre kentler ve çeşitli ülkelerdeki kaynak-üretim-girişim potansiyelini analiz

ederek hedef bölgelerde bir yenilikçilik ve girişimcilik kültürü oluşturmak, parlak iş fikirlerini
ortaya çıkarmak adına yarışmalar düzenlemek, iş fikirlerini alabilecek ve değerlendirecek me-
kanizmalar ve internet portalı oluşturmak,

2) Üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, üniversite
ve sanayi alanında yeni projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve ye-
nilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ile ilgili toplantı, konferans ve sempozyumlar düzen-
lemek,

3) Yozgat bölgesindeki mesleki yatırımcıları ve risk sermayedarlarını bir araya getirecek
ve beraber yatırım yapabilecekleri toplantılar ve mekanizmalar organize etmek,

4) Üniversite-sanayi işbirliği projeleri ve insan kaynakları yönetimi konusunda yapılan
bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik et-
mek,

5) Başarılı liderlerin, girişimcilerin ve iş modellerinin örnek alınması ve potansiyel
lider ve girişimcilere rehber olması maksadıyla belirli platformlarda bunların bir araya gelme-
sini sağlamak,

6) Araştırma ve uygulama yapacak Üniversitenin öğretim elemanlarını teşvik etmek,
7) Merkezin amaçlarına uygun olarak  ulusal/uluslararası kuruluş ve özel kişilerle iş-

birliği yapmak,
8) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınlarda bu-

lunmak.
d) Öğrenci faaliyetleri;
1) Girişimcilik akademisi ve kuluçka merkezi aracılığı ile eğitim programları ve yaratıcı

fikir organizasyonları yapmak,
2) Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasını sağlayacak programlar geliştirmek,
3) Öğrencilere kişisel gelişim desteği sağlamak,
4) Öğrencilerin girişimcilik kültürünü geliştirmek,
5) Öğrencilere staj imkânı sağlamak, 
6) Öğrencilere yurt dışındaki benzer projelerde, işbirlikleri ve öğrenci değişimleri ara-

cılığı ile sosyal girişimcilik kültürünü zenginleştirmeye yönelik çalışmalarda 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 ile gerekli görüldüğü takdirde Üni-

versite içinden veya dışından girişimcilik konusunda deneyimli kişiler arasından Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapılır.
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(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulun-
maması durumunda görevi sona erer.

(3) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları
arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(4) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da
görevi kendiliğinden sona erer.

(5) Müdür yardımcılarından biri, Müdür görev başında olmadığı zaman yerine vekâlet
eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına
göre Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak ve başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,
ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yönetmek, yürütmek,
d) Faaliyet raporları hazırlamak,
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak

Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları veya Üniversite dışından,  girişimcilik ile
ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kişiler arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üye-
den oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan-
ların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili

konularda karar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek ve Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını
görüşerek karara bağlamak,

c) Yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları almak,
ç) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak

görevlendirmeler ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyerek Rektörlüğe teklifte bulunmak,
d) Araştırma projeleri yürütmek ve araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini

değerlendirmek,
e) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, ge-

lirlerin dağılış ve kullanış şeklini bir yönerge ile tespit etmek,
f) Araştırıcıların ilgili bilimsel toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek,
g) Bilimsel ve sosyal içerikli kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin düzenlenmesine

karar vermek,
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ğ) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlere ve projelere destek sağlamak,
h) Amacı doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
ı) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ile Üniversite içinden veya istek-

leri halinde Üniversite dışından ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler ve özel sektörden girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha de-
neyimi olan kişiler arasından seçilir ve Rektör tarafından en az bir, en fazla üç yıl süreyle gö-
revlendirilir. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla 15 kişidir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılarda
çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için
aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. 

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşmeler yapmak,
b) Yeni çalışma konularını gündeme getirmek, tartışmak ve Merkezin kısa ve uzun va-

deli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak,
c) Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek.
Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 13 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik

olarak oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup temsil-
cileri, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya istekleri halinde ilgili
sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca seçilir ve en az bir yıl sü-
reyle Rektör tarafından görevlendirilir. Merkezin çalışma gruplarının sayısı, görevleri, çalışma
usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi dolan çalışma grubu temsilcileri
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Döner sermaye kapsamındaki işler
MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki iş ve işlemleri, 7/8/2007 ta-

rihli ve 26606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ-FİNANS UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2012 tarihli ve 28254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KOBİ GELİŞTİRME VE REKABET 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Kobi Geliştirme ve Rekabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN 

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/1/2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/144 

Karar No : 2014/427 

MüĢteki : Mohammad HADDAD-Ahmad ve Latıfa oğlu, Lakaia/Suriye 
02/01/1985 D.lu. 

Sanık : Cuma KILINÇ, Emine ve Vecibe‘den olma, 20/08/1995 Altınözü 

D.lu, Hatay Altınözü Oymaklı köyü Nf Kayıtlı. 

Suç : Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza 

Altına Alman EĢya Hakkında Hırsızlık. 

Suç Yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : Kasım 2012 

Karar Tarihi : 04/11/2014 

Kanun Maddesi : TCK. 142/1, 168/1, 31/3, 62/1, 50/3, 52/son, 116/1, 31/2, 62/1 

Verilen Ceza : 2.660,00 TL Adli Para Cezası. 2.000,00 TL Adli Para Cezası 

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

Resmi Gazete‘de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza 

Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir baĢvuru olmadığı takdirde 

kararın kesinleĢeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 2941 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

20.000.000 ADET 3289 FORM TERMAL EL BĠLETĠ  
TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/222321 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet 

Binası TalatpaĢa Bulvarı 06330-Gar/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/71391 - 0 (312) 311 13 06 
c) Elektronik Posta Adresi : yolcutasimacilikdairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - Ġhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 20.000.000 Adet 3289 Form Termal El Bileti Temini 

(Mal Alımı) 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu 
TaĢımacılığı Dairesi BaĢkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 29.05.2017 
Pazartesi günü saat 14:30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu 
TaĢımacılığı Dairesi BaĢkanlığı Mali ve Ġdari ĠĢler ġubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. 
Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 200,-TL. bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4216/1-1 
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MASAÜSTÜ - DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve bağlılarının ihtiyacı olan masaüstü - dizüstü 

bilgisayarlar idari ve teknik Ģartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır.  

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir.   

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmalar tekliflerini en geç 31.05.2017 günü saat 10:00‘a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 01.06.2017 günü saat 15:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 4218/1-1 

————— 
ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı‘nca 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu Kanunun 

uygulamasına iliĢkin Yönetmelikler çerçevesinde 3 yıl süreyle idari ve teknik Ģartnamede 

belirtilen esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.  

2 - Firmalar,  40.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ‗‘Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ 

ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir. Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden 

ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 31.05.2017 günü saat 10:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 01.06.2017 günü saat 14:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 4158/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 

Adres : Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3 KIRKLARELĠ 

Telefon/Faks Numarası : 0 288 2141045 - 0 288 2141200 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi Fevzi Çakmak 

Bulvarı 15 Pafta 256 ada 206 parselde 1.743,02 m2 arsa alanı içinde toplam 4.560 m2 kullanım 

alanı bulunan 23.12.1991 tarihli imar planına göre ticari alan içerisinde yer alan Otel Binası 

Ģartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif 

usulünce satılacaktır. 

2 - Bahse konu satıĢ Ġhalesi 23/05/2017 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00‘ten itibaren 

B.Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. TaĢınmazın KDV Dahil 

muhammen bedeli 9.500.000,00 TL. (dokuzmilyonbeĢyüzbintürklirası) olup, geçici teminatı 

241.525,42-TL.‘dir. (ikiyüzkırkbirbinbeĢyüzyirmibeĢtürklirasıkırkikikuruĢ) 

3 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aĢağıda 

istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu. 

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekabül eden satıĢ 

değerleri esas alınır) 

c- ġartname bedeli 300,00- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

d- 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair 

yazılı taahhütname. 

e- Ġhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiĢ herhangi bir borcu olmayacaktır. 

Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Gerçek kiĢilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını 

içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢ tasdikli Ġkametgah Belgesini, tebligat için 

Türkiye de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kiĢilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri 

kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi ile tüzel kiĢilik adına ihaleye 

katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir 

noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek 

tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam 

ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel kiĢilerinin ise, tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya 

teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri 

Ģarttır. 

f- Talipli Ġhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Servisinden temin edilebilir. 

4 - Ġhale ile ilgili Ģartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Ġdari ve Mali ĠĢler Servisinde görülebilir veya 300,00- TL karĢılığında satın alınabilir. 

5 - Ġhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30‘a kadar Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29. maddesi gereğince Ġhale Komisyonu Ġhaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 4000/1-1 
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KUYU LOGU YÜZEY SĠSTEMĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Kuyu Logu Yüzey Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete‘de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/219942 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 5 Adet Kuyu Logu Yüzey Sistemi 

Alımı (Teknik Ģartnamede belirtilen ekipman, 

bilgisayar, yardımcı donanımlar ve malzemeler 

dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli Ġstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü 

Jeofizik Etütleri Dairesi BaĢkanlığı Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir 

Türkiye Deniz Limanı/CPT herhangi bir Türkiye 

Hava Limanı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin 

açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden 

itibaren; 90 (doksan) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 29/05/2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. 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, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 



Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs 2017 – Sayı : 30060 

 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler teklif ettikleri cihazın teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit 

etmek amacıyla, teknik Ģartnamenin her maddesi sıra ile evet-hayır Ģeklinde değil, ayrıntılı olarak 

Türkçe-Ġngilizce cevaplandırılarak teklifleri ile beraber sunulacak, sunmayan istekliler 

değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

Ġstekliler, ihale dokümanı kapsamında tüm cihazlara ait teknik özellikleri ve resimleri 

gösteren katalogları teklif eklerinde sunacaklardır. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıylada gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4224/1-1 
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MUHTELĠF GÜÇLERDE MOBĠL AYDINLATMA SETĠ ALIMI ĠġĠ 

DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 14. MADDESĠNE GÖRE 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/14 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri)  No: 32    06560 - Yenimahalle / Ankara  

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 23 38 - 0 312 204 81 58 

c) Ġhale dokümanının  

   görülebileceği adres : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube 

Müdürlüğü 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı 20 Adet ―MUHTELĠF GÜÇLERDE MOBĠL 

AYDINLATMA SETĠ ALIMI ĠġĠ‖  

b) Teslim yeri : DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Merkez Ġkmal Müdürlüğü Esenboğa/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 150 

(yüzelli) takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32 06330-Etiler / ANKARA adresinde bulunan 

Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19.06.2017 Pazartesi Günü, Saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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,  

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi:  

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.2.3. Ġstekli ISO 9001 kalite standardı belgesi, 
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4.2.4. Teklif edilen Aydınlatma Setine ait birer takım komple sistemi içeren parça 

kataloğu, iĢletim bakım kitabı, elektrik Ģemaları ile Dizel Motor, Alternatör, Elektronik Kontrol 

Paneli, Güç Panosu ve Kabin/ Römork‘a ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar, 

4.2.5. Elektrojen Gruplarının teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar, 

(Genel BroĢürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.) 

4.2.6. Teknik Ģartnameye cevaplar, (Teklif konusu Aydınlatma Setinin özellikleri, açık ve 

net bir Ģekilde belirtilecektir. ġartnameye sırası ile cevap verilecektir. ġartnamedeki özellikleri 

karĢılar, aynısı, kabul edildi, anlaĢıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)  

4.2.7. Aydınlatma Setine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmıĢ yedek parça listesi, (Yüklenici 

idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)  

4.2.8. Teklif edilen elektrojen gruplarının özelliklerini belirten teknik Ģartnamenin eki (Ek 1, 

Ek 2) 30 ve 13 kVA için ayrı ayrı doldurularak imalatçı firma tasdiki ile birlikte verilecektir  

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3 - Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, 30 kVA veya daha yüksek güçte dizel elektrojen grubu 

ve/veya seyyar aydınlatma aracının üretim veya pazarlamasını yapmıĢ olmak.‖ kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) 

karĢılığı aynı adresten Ġstekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube 

Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu odadan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Ġç Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

138 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 4146/1-1 
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33 KALEM MAL ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

33 Kalem Mal Alımı (Laboratuvar tefriĢatı) 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname 

eki esasları 20‘inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/212905 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : PAÜ Ġleri AraĢtırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı 

Kampüsü Denizli 

b) Telefon ve faks numarası : 0 258 296 3957 - 3953 - 0 258 296 3958 

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33 Kalem Mal Alımı (Labaratuvar tefriĢatı) 

 

  1 Laboratuvar kenar bankosu (anti asit kompact) 138 Mtül 

  2 Laboratuvar kenar bankosu (anti asit kompact) 90 cm derinlik 19 Mtül 

  3 Laboratuvar orta bankosu (anti asit kompact) 21 Mtül 

  4 150 lik çeker ocak 5 Adet 

  5 Polipropilen evye 40x40x30 25 Adet 

  6 Laboratuvar tipi tezgaha monte su musluğu 25 Adet 

  7 Tezgaha monte acil göz duĢu 6 Adet 

  8 Duvara monte acil boy duĢu 6 Adet 

  9 Terazi masası 2 Adet 

10 Kimyasal madde dolabı 6 Adet 

11 75x50x200 malzeme dolabı 9 Adet 

12 Kenar tezgah üstü raf 41 Mtül 

13 Kenar tezgah üstü üst dolap 11 Mtül 

14 Elektrostatik zemin döĢeme 100 MKare 

15 6.000 m³/h - 650 pa hücreli aspiratör 1 Adet 

16 5.000 m³/h - 650 pa hücreli aspiratör 2 Adet 

17 2.500 m³/h - 450 pa hücreli aspiratör 7 Adet 

18 0,7 mm. saçtan imalat yuvarlak hava kanalı 86 Metre 

19 Frekans invertörü ve otomasyonu 3 Adet 

20 ø250 oransal motorlu volume damperi 6 Adet 

21 316 - l paslanmaz boru 444 Metre 

22 Flexible bağlantı hortumları 14 Adet 

23 Paslanmaz iğne vana 32 Adet 

24 1. Kademe regülatör 7 Adet 

25 2. Kademe regülatör 9 Adet 

26 Tüp mahali yapılması 1 Adet 

27 Soğuk oda 2 Adet 
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28 Enerji bandı 163 Mtül 

29 100 mm sıcak daldırma galvaniz kablo kanalı 250 Metre 

30 40x40 mm pvc kablo kanalı 40 Metre 

31 Kablo 1300 Metre 

32 Mukavemet ve sızdırmazlık testleri 444 Metre 

33 Paslanmaz boru montaj iĢçiliği 444 Metre 

 

b) Teslim yeri : PAÜ Ġleri AraĢtırma Laboratuvar Merkezi 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : PAÜ BAP Koordinasyon Birimi Kınıklı Kampüsü Denizli 

b) Tarihi ve saati : 12.05.2017 Cuma günü saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterleri: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
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SatıĢ sonrası servis bakım ve onarıma iliĢkin belgeler 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, teknik Ģartnamenin tüm maddelerine 

teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik Ģartnameye cevaplar (bu cevaplar firmanın 

data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menĢei ülkesi 

ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.3.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - Ġhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (PAÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Ġleri 

AraĢtırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli) görülebilir ve 100.- TL bedelle 

(Bedeli PAU. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı hesabına yatırılmak suretiyle) satın alınabilir. 

 Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 12.05.2017 Cuma günü saat 10.00‘a kadar PAÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Birimi Ġleri AraĢtırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat bedeli sözleĢme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4225/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SU 

ARAMA RUHSATLARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - Ġhale Konusu ĠĢler: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri 

kapsamında, aĢağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama 

Ruhsatlarının, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı 

ihaleleri yapılacaktır.  

ĠĢin adı: 

A) Adana Ġli, Feke Ġlçesi Gürümze mahallesi sınırları içerisinde 225 hektar alana sahip 4 

nolu, 3297859 eriĢim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 744000 745500 745500 744000 

Yukarı (X) 4216500 4216500 4215000 4215000 

 

B) Adana Ġli, Saimbeyli Ġlçesi Aksaağaç mahallesi sınırları içerisinde 3669,46 hektar 

alana sahip 3315085 eriĢim numaralı jeotermal kaynak aramaya rezervli sahanın ihalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 255634 255834 252651 247927 

Yukarı (X) 4207774 4201691 4195809 4194578 

 

C) Adana Ġli, Pozantı Ġlçesi Dağdibi mahallesi sınırları içerisinde 234 hektar alana sahip 

11 nolu, 3332142 eriĢim numaralı doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 678200 680000 680000 678200 

Yukarı (X) 4170600 4170600 4169300 4169300 

 

2 - Tahmin Edilen Bedel: 

 

 Ġlçe 

EriĢim 

Numarası 

Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel 

Asgari 

Geçici 

Teminat 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati 

A) Feke 3297859 225 29.558,31.-TL    886,75.-TL 30.05.2017 09:30 

B) Saimbeyli 3315085 3669,46 74.446,84.-TL 2.233,41.-TL 30.05.2017 10:15 

C) Pozantı 3332142 234 29.558,31.-TL    886,75.-TL 30.05.2017 11:00 
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3 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Adana Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğü 

b) Hangi ġartlarda Alınacağı : Ġhaleye girecek olan isteklilerin her birinin, ihale için 

ayrı hazırlanmıĢ Ģartname ve eklerini, Ģartname baĢına 

100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karĢılığında satın 

almaları zorunludur.  

  Ġstenildiğinde ihale Ģartname ve ekleri ücretsiz olarak 

mesai saatleri içerisinde aĢağıda yazılı adreste 

görülebilir.  

  ġartname bedelinin, Adana Valiliği Yatırım Ġzleme ve 

Koordinasyon BaĢkanlığının Ziraat Bankası Atatürk 

Caddesi Ģubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 

IBAN nolu hesabına peĢin olarak yatırılması 

gerekmektedir. 

4 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Adana Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı Toplantı Salonu (DöĢeme Mah. 60074 Sk. 

01130 Seyhan/ADANA) 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesine göre 

Açık Teklif Usulü. 

d) Tahmin edilen bedel ve 

    geçici teminat miktarı : Yukarıda belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı, Evrak 

Kayıt Bürosuna Kapalı Zarf 

b) Son Teklif Verme  

    Tarih/Saati : 30.05.2017 Salı günü yukarıda belirtilen Ġhale saatine 

kadar 

6 - Ġhaleye Katılma Belgeleri: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde Evrak Kayıt Bürosuna 

sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1. Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2. Noter tasdikli imza beyannamesi 

3. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1. ġirketin kuruluĢ statüsünü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu son yönetimini ve temsil durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti.  
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2. Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya 

mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair bağlı olduğu odadan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

3. Yönetimin onaylı imza sirküleri. 

4. Tüzel kiĢi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almıĢ oldukları vekaletnameyi 

ibraz edeceklerdir. 

d) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak giriĢim olması durumunda, ortak giriĢim beyannamesi, (ihalenin üzerinde 

kalması halinde sözleĢme yapılmadan önce noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi 

istenilecektir.) 

f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3‘ünden az olmamak 

üzere geçici teminat 

h) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

ı) Vergi borcu ve SGK borcu yoktur yazısı 

j) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin yazılı 

taahhütname. 

Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j bentlerinde 

yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iĢtirak edecek olan 

istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere 

iĢtirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine iĢin adını yazmaları gerekmektedir. 

7 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini 30.05.2017 Salı günü ihale saatine kadar üzerinde iĢin adının yazılı 

olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığında bulunan, Evrak 

Kayıt Bürosuna vermeleri zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleĢme imzalanacaktır. 

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak 

müracaatlarda ihale saatinde iĢtirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi 

son teklif sayılacaktır. 

10 - Ġhale bedeli ve KDV tutarı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (OnbeĢ) takvim günü 

içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Adana Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığının Ziraat Bankası Atatürk Caddesi Ģubesi TR54 0001 0009 3168 2060 9250 05 IBAN 

nolu hesabına peĢin olarak ödenecektir. 

11 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. Ġhale bedeli ve KDV peĢin olarak ödenecektir.  

12 - Ġhale Komisyonu, uygun bedeli tespitte, 2886 sayılı Yasanın 29. Maddesi uyarınca, 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4082/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/155253 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı M.K.E. Hurda ĠĢletmesi Müdürlüğü  Ġl/Ġlçe ANKARA  

Adresi 
Hipodrum Cad. No: 113 Yenimahalle/ 

ANKARA  

Tel-

Faks 

0 312 384 03 07 

0 312 384 02 36 

Posta Kodu 06330 E-Mail ozelkalem@mkehurda.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Uzay Güvenlik DanıĢmanlık ve 

Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret 

Anonim ġirketi 

 

Adresi 

H. RıfatpaĢa Mah. Yüzer Havuz 

Sok. Perpa Tic. Mrk. A. Blk. Kat 

12 No: 1848 Okmeydanı-ġiĢli/ 

ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. ---  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
900 042 3974  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 31964-5  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 4215/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/87118 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı M.K.E. Hurda ĠĢletmesi Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA  

Adresi 
Hipodrum Cad. No: 113 Yenimahalle/ 

ANKARA  
Tel-Faks 

0 312 384 03 07  

0 312 384 02 36 

Posta Kodu 06330 E-Mail ozelkalem@mkehurda.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hasan DÜNDAR.  

Adresi 
Rüzgarlı Sok. Müteferrika Sok. No: 4/409 

Ulus Altındağ/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 23650721286  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
322 000 9827  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
66807  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 4215/2/1-1 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

 

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. 

 4175/1-1 
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 

S.B.Ü.Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde görevli iken 672 Sayılı 

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline ĠliĢkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde 

Kararnameye istinaden kamu görevinden çıkarılmıĢ olan Eczacı Yusuf ELMAL hakkında, 

Ġstanbul Valiliği Ġl Disiplin Kurulunun 22/02/2017 tarih ve 2017/79 sayılı kararında; Eczacı 

Yusuf ELMAL'ın 14/01/2016 tarihinde Kemoterapi Ünitesinde, HemĢire Ġsmail KAYA'ya tüm 

servis hastaları ve çalıĢanlarının duyacağı Ģekilde çalıĢma ortamında devlet memuriyeti sıfatı ile 

bağdaĢmayan sinkaflı küfür ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle, ‖Amirine, maiyetindekilere, 

iĢ arkadaĢları veya iĢ sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek‖ suçu ile ilgili 

olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin D (l) alt bendi gereğince ―BĠR 

YIL KADEME ĠLERLEMESĠNĠN DURDURULMASI CEZASININ VERĠLMESĠNE‖ dair karar 

verilmiĢtir. 

Eczacı Yusuf ELMAL'ın yukarıda belirtilen hususa iliĢkin, dosya tetkikinde adı geçene ait 

güncel adres bulunamadığından ve son görev yaptığı kurumda kayıtlı iki farklı adresinden alınan 

mahalle muhtarlarınca düzenlenmiĢ yokluk belgeleri neticesinde, söz konusu karar tebliğ 

edilememiĢ olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31.maddeleri gereğince Resmi Gazetede 

ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

ilanen tebliğ olunur. 4177/1-1 

—— • —— 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlamıĢ olmak koĢuluyla öğretim üyesi 

alınacaktır. 

1 - BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. 

2 - Kadrolara müracaat eden adayların baĢvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul 

edilen ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) 

adresindeki ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine‘‘ uymaları gerekmektedir. 

Bu kriterlere uygun olmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar baĢlıca araĢtırma eserini de belirttikleri 

dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 

adet fotoğraf ve özgeçmiĢ ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan çalıĢmalarının 1 takımını 

dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf ortamında 5 adet CD ye aktarılarak 

Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen baĢvuracaklardır. 

4 - Süresi içerisinde yapılmayan baĢvurular ile Rektörlükçe kurulacak baĢvuru ön 

değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilen ve postayla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

5 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar için (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) 

çalıĢtığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

 

S. 

No Birimi Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Derece Adet 

1 
Mühendislik 

Fakültesi 

Maden 

Mühendisliği 
Cevher Hazırlama Profesör 1 1 

2 
Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
Geoteknik Profesör 1 1 

3 
Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
Hidrolik Profesör 1 1 
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S. 

No Birimi Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Derece Adet 

4 Fen Fakültesi Matematik 
Uygulamalı 

Matematik 
Profesör 1 1 

5 Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Profesör 1 1 

6 
Ziraat 

Fakültesi 
Bitki Koruma Entomoloji Profesör 1 1 

7 
Ziraat 

Fakültesi 
Zootekni Zootekni Profesör 1 1 

8 
Hukuk 

Fakültesi 
Kamu Hukuku Ġdare Hukuku Profesör 1 1 

9 
DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler Pedodonti Profesör 1 1 

10 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi Profesör 1 1 

11 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Biyofizik Profesör 1 1 

12 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji Profesör 1 1 

13 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji Profesör 1 1 

14 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Acil Tıp Profesör 1 2 

15 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Adli Tıp Profesör 1 1 

16 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Radyoloji Profesör 1 1 

17 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Gögüs Cerrahisi Profesör 1 1 

18 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji Profesör 1 1 

19 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Profesör 1 2 

20 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağl. ve 

Hast. (Çocuk 

Nörolojisi) 

Profesör 1 1 

21 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağl. ve 

Hast. (Çocuk 

Endokrinolojisi) 

Profesör 1 1 

22 

Ziya Gökalp 

Eğitim 

Fakültesi 

Mat. ve Fen 

Biliml. Eğ. 
Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ TĠYATRO BÖLÜMÜNE 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik birimlerinin aĢağıda belirtilen 

Bölümünün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği‖ nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık 

ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. 

Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar: 

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2. YL veya Doktora derecelerinden en az birini yurtdıĢından almıĢ olmak, 

3. YÖK Doçentliğini Tiyatro alanından almıĢ olmak, 

4. Türkiye‘deki bir üniversitenin Tiyatro Bölümü‘nde en az 5 sene ders verme tecrübesine 

sahip olmak, 

5. Hareket tasarımı ve bedensel anlatım üzerine, lisans ve YL seviyelerinde en az 5 sene 

ders verme tecrübesine sahip olmak, 

6. YL seviyesinde performans araĢtırmaları, kültürlerarası gösterim, beden dramaturjsi 

alanlarında en az 5 sene ders vermiĢ ve yüksek lisans tezi danıĢmanlığı yapabilecek tecrübeye 

sahip olmak, 

7. Halen gösteri sanatları alanında biletli seyircinin karĢısına çıkan sanatsal çalıĢmalarda 

oyuncu ve/veya yönetmen olarak görev almak 

Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda listesi 

verilen evrakların bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has 

Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dosyasında bulunacak belgeler: 

1. Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 

2. ÖzgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 

tabloları, 
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Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 

Ek-2: Ek-1‘de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul‘ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Tiyatro Doç. Dr. 1 

Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterlerinde Doçent atanabilmek için 

gereken niteliklere sahip olmak; YL veya Doktora 

derecelerinden en az birini yurtdıĢından almıĢ olmak; 

YÖK Doçentliğini Tiyatro alanından almıĢ olmak; 

Türkiye‘deki bir üniversitenin Tiyatro Bölümü‘nde en 

az 5 sene ders verme tecrübesine sahip olmak; 

Hareket tasarımı ve bedensel anlatım üzerine, lisans 

ve YL seviyelerinde en az 5 sene ders verme 

tecrübesine sahip olmak; YL seviyesinde performans 

araĢtırmaları, kültürlerarası gösterim, beden 

dramaturjsi alanlarında en az 5 sene ders vermiĢ ve 

yüksek lisans tezi danıĢmanlığı yapabilecek tecrübeye 

sahip olmak; Halen gösteri sanatları alanında biletli 

seyircinin karĢısına çıkan sanatsal çalıĢmalarda 

oyuncu ve/veya yönetmen olarak görev almak 
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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

— Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Kültür Üniversitesi Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Kültür Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Kültür Üniversitesi Kobi Geliştirme ve Rekabet Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Kültür Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

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.


