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YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Çift anadal programı başvurusu kabul edilen öğrenciler, bu programı tamamlamak

için her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan

dersler ve bu programdan aldığı dersler ile birlikte ilgili kurullar tarafından belirlenen yüküm-

lülükleri yerine getirerek en az 3,00 GABNO’yu ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında be-

lirtilen AKTS kredisi koşulunu sağlamak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumlarından çıkarıl-

ma cezası almamış ya da Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması ge-

rekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin  ikinci, üçüncü, beşinci, sekizinci

ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, 35 inci maddede belirtilen

M1, M2 statüsü ile birlikte uygun harf notu verilerek gösterilir. Ancak öğrencinin diğer yük-

seköğretim kurumundan getirdiği öğrenci durum belgesinde muafiyet yapılan dersin başarı

notu bulunmuyor ise notsuz muafiyet de yapılabilir. Muaf olunan ders, not yükseltmek için

tekrar alınabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir. 

(3) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan/mezun olduktan sonra

merkezi yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, yatay

ve dikey geçiş yapan öğrenciler, en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları derslerin notları,

ilgili yönetim kurulu kararı ile 35 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum

belgelerinde gösterilir ve GABNO’ya dâhil edilir.”
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“(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son

öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan öğrenci durum belgesine ve son öğrenim

görülen yükseköğrenim kurumundaki muaf tutulan tarihe göre muafiyet işlemleri yapılır. Ayrıca

lisans tamamlama ve dikey geçişle Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemle-

rinde programa kayıt hakkı kazandığı ön lisans programına göre muafiyet işlemleri yapılır.”

“(8) Önceki yıllarda Üniversiteye kayıt yaptırmış olup da herhangi bir nedenle ilişiği

kesilmiş olanlardan Üniversiteye yeniden yerleşen öğrenciler ile yatay ya da dikey geçişle Üni-

versiteye yerleşen öğrenciler ve uzaktan öğretim veren programlara kayıtlı öğrenciler uyum

programından muaftır.

(9) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi

(TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsünden diploma almış olan ve Üniversitede öğrenim gören

yabancı uyruklu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

çerçevesinde verilen Türk Dili derslerinden muaftırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının

(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programın birinci

ve ikinci yarıyıl/ birinci sınıfındaki bütün dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak hazırlık sı-

nıfını güz yarıyılı sonunda başarı ile tamamlayan öğrenciler derslerin tamamını almakla yü-

kümlü değildir.” 

“b) GABNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak

toplam 40 AKTS kredisinden çok olmamak üzere istediği kadar ders alabilir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tek ders sınavına, yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir

sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına

göre yapılandırılan eğitim-öğretim programlarında öğrenim gören ve sınava girme hakkını ka-

zanmış olan ara sınıflardaki başarısız öğrenciler girebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl /yıl sonu/bütünleme/tek ders sınavından 100 üzerinden 49,99 ve altı puan

alan öğrenci başarısız sayılır ve F2 harf notu alır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Derse devam koşulunu yerine getirdiği halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile

notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen Devlet Konservatuvarı

öğrencileri dışındaki öğrenciler dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri

halinde ilgili derse devam edebilirler.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı programını güz yarıyılı sonunda başarı ile

tamamlayan öğrenciler talepte bulunmaları durumunda, güz yarıyılını takip eden bahar yarıyılı

için kayıt dondurabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılından itibaren mezuniyet

aşamasında olan öğrenciler için (2017-2018 eğitim-öğretim yılı ve sonrası girişli öğrenciler

hariç)  23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullar aranmaz. Bu öğrenciler bir ya-

rıyılda 39, bir yılda 78 saat ders alabilirler.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri

Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2017 30148
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(2) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İLTEM): Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mühendislik bilimleri alanındaki araştırmalara altyapı sağlamak, 

b) Üniversitenin bölümlerindeki araştırmacıların projelerini, lisansüstü öğrencilerin tez

çalışmalarını, lisans ve lisansüstü eğitimi desteklemek,

c) Üniversitede teorik, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme

(AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

ç) Yüksek katma değerli üretim aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün,

süreç ya da malzemeleri üretmek ve geliştirmek üzere temel fen, sağlık ve mühendislik bilimleri

gibi alanlarda AR-GE çalışmaları yapmak,

d) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları

ile şahısların analiz ihtiyaçlarını Merkezin imkanları ölçüsünde karşılamak,
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e) Sanayi ve üniversiteler ile ortak bilimsel ve teknoloji/AR-GE projeleri yapılmasını

sağlamak,

f) Üniversitenin AR-GE etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik

etmek, 

g) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özel-

likle sanayide kullanılmasını sağlamak.

ğ) Teknolojik gelişmeleri izleyerek laboratuvarlardaki cihazların günün koşullarına uy-

gun olarak geliştirilmesini sağlamak,

h) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar

yürütmek,

ı) Bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvar olanaklarını sağ-

lamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Mühendislik bilimleri alanındaki araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü

altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,

b) Mühendislik alanında her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulama yapmak,

bu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan kamu kurum ve kuruluşları,

özel sektör ve diğer ilgili kişilerin yararlanmasını sağlamak,

c) Üniversite bünyesinde mühendislik bilimleri alanında araştırma ve uygulama yapa-

cak elemanların yetişmesini desteklemek ve teşvik etmek,

ç) Üniversitede bölümler arası ortak çalışmaları desteklemek ve organize etmek,

d) Üniversitedeki araştırmacıların projelerini, lisans, yüksek lisans ve doktora prog-

ramlarındaki öğrencilerinin eğitim ve araştırmalarını teşvik etmek ve desteklemek, bu kişilerin

Merkez olanaklarından faydalanmalarını sağlamak,

e) Yapılacak araştırmalar için tüm bölümler tarafından ortak kullanılacak veya kulla-

nılması planlanan laboratuvar ekipmanlarının Merkez bünyesinde etkin kullanılmasını sağla-

mak,

f) Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek,

g) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak çalışmaları yapmak,
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ğ) Yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel kurumlarla işbirliğini sağlamak ve ortak projeler

yürütmek,

h) Sürekli eğitim merkezi ve diğer birimlerle işbirliği ve ortak çalışma yapmak,

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına ve diğer ilgili kişilere talep-

leri halinde danışmanlık, eğitim ve analiz hizmeti sunmak,

i) Konferans, sempozyum, çalıştay ve kurslar düzenlemek gerektiğinde ilgili sertifikalar

vermek,

j) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve esaslarına uygun diğer ça-

lışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi

müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,

Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman

yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
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c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı tam zamanlı öğretim üyesi ile birlikte

toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-

dirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az üç ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt

çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından

uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör

tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle

yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,

b) Merkezde yürütülen çalışmalarda bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve öneri-

lerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı

Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Tek-

nolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları,

yönetim organlarının görevleri 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 (ADUZEYMER): Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Tekno-

lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizde ve dünyada zeytinyağı teknolojisi alanında yaşanan gelişmelerle bağlantılı

olarak, öncelikle Aydın ilinde ve daha sonra ülke genelinde zeytinyağı üretim teknolojisindeki

sorunları belirlemek ve bunlara yönelik çözüm üretmek,

b) Dünyada zeytinyağı üretim teknolojileri ile ilgili yeni teknolojileri izlemek, mevcut

teknolojinin öncelikle Aydın ili, sonrasında ülke geneline adaptasyonunu sağlayarak zeytinyağı

üreticileri tarafından kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

c) Zeytinyağı üretiminde gıda güvenliği ve kalite kriterlerini sağlamaya yönelik çalış-

malar yapmak,

ç) Zeytinyağı üretimi aşamasında oluşan atık ürünlerin çevresel etkileri ve geri kazanımı

konusunda çalışmalar yapmak,

d) Ulusal ve uluslararası her türlü bilimsel faaliyette bulunmak, konuyla ilgili paydaşlar

ile bilgi alışverişi yapmak ve bu bilgileri sektör paydaşlarına aktarmak,

e) Zeytinyağı üretim teknolojisi ile ilgili bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve ya-

yın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek, zeytinyağı üretimine ilişkin

her türlü materyal, kitap, doküman, süreli, yazılı, görsel yayın ile bilgi ve belgeleri toplamak,

dokümantasyon ve arşiv sistemleri oluşturmak,

f) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlar ile çeşitli projelerde

yer almak,

g) Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum

gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi,

özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun bir bilim da-

lında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Mü-

dür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev

süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine

vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin amaçlarına uygun bilim dalla-

rında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl

süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim

Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu

yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
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ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim ele-

manları ve zeytinyağı üretim teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve

kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri

halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden

oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından

konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-

lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Zeytinyağı sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje öne-

rileri geliştirmek,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalış-

mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ta-

rafından karşılanır.

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/779 

KARAR NO : 2015/281 

SANIK: HALĠT ĠBRAHĠM; Mehmet ve Zeynep oğlu, 1984 KamıĢlı doğumlu, Suriye 

Uyruklu, KamıĢlı SURĠYE adresinde ikamet eder. 

Mahkememizin 16/03/2015 tarihli ilamı ile sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik 

suçundan TCK 204/1 maddesi gereğince neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

CMK 231 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine 

tabi tutulmasına karar verildiği, kararın ilgiliye tebliğ edilemediği, adresi tespit edilemeyen; Halit 

Ġbrahim'e tebliğ imkansızılığı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 

ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Mahkememize ve veya 

Mahkememiz yargı çevresi dıĢında eĢdeğer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine 

beyanda bulunulması suretiyle Alanya Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olduğu ilanen tebliğ 

olunur. 1747 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MAKĠNELĠ RAY ALIN KAYNAĞI VE ALÜMĠNOTERMĠT KAYNAĞI YAPTIRILMASI 

ĠÇĠN HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/158990 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0346 221 70 00-4108/0346 223 76 77 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 1400 adet Makineli Ray Alın Kaynağı ve 

200 adet Alüminotermit ray kaynağı yaptırılması hizmet satın alınması iĢi. (Tecer-Kangal 

istasyonları arasında yapılacaktır) 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımı Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyon 

ġefliğine (3. Kat, 325 nolu oda) 30/04/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 

nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Komisyonu ġefliğinde (3. Kat, 325 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 100,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (3. Kat, 325 

nolu oda) 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. 3137/1-1 
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2 KALEM LAMĠNE EDĠLMĠġ POLĠPROPĠLEN TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 500.000 adet (75x120 cm) Lamine EdilmiĢ Polipropilen 

Torba ile 100.000 adet (90x140 cm) Lamine EdilmiĢ Polipropilen Torba %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık Ġhale usulü 

ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.04.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RĠZE adresinde 

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

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

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.  2983/1-1 

————— 

DOĞALGAZ BRÜLÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan Doğalgaz Brülörü Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 

9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR 

Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya T.C. Ziraat Bankası ĠBAN: TR03 0001 

0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası ĠBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 nolu 

hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir. 

a) Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.04.2018 günü saat 14.00’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

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

aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.  2984/1-1 
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KĠMYASAL ANALĠZ CĠHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Kimyasal Analiz Cihazları 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 : 2018/165086 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41/0312 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, 

1. KISIM  2 Adet ICP-OES (Ġndüktif EĢleĢmiĢ Plazma-Optik 

Emisyon Spektrometresi) Sistemi (Cihaz ve Yardımcı 

Donanımlar) (teknik Ģartnamede belirtilen ekipman, 

yardımcı donanımlar ve malzemeler dahil), 

2. KISIM  2 Adet ICP-MS (Ġndüktif EĢleĢmiĢ Plazma-Kütle 

Spektrometresi) Sistemi (Cihaz ve Yardımcı Donanımlar) 

(teknik Ģartnamede belirtilen ekipman, yardımcı 

donanımlar ve malzemeler dahil) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi BaĢkanlığı Ambarlarına. 

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

tebliğinden itibaren;  

  1. KISIM 180 (yüzseksen), 

  2. KISIM   90 (doksan) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 20/04/2018 - 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 (1 ve 2. Kısımlar için) 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, 
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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. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 

Teknik Ģartnameye göre, (1 ve 2. Kısımlar için) cihaz için teklif veren Ġstekliler, satıĢ 

sonrası cihaz için servis ve teknik hizmet verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili Bakanlıklardan 

alınan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır.  

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

sunulması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler (1 ve 2. Kısımlar için) teklif ettikleri malzemelerin teknik Ģartnamede belirtilen 

özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile 

teknik Ģartnameye verilecek cevaplar yine Teknik ġartnamenin ilgili maddelerine göre 

cevaplandırılacak ve teklif ekleri kapsamında sunulacaktır. Sunmayan Ġstekliler değerlendirme 

dıĢı bırakılacaktır. 

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 50,00-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 vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi - 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. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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. 3089/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

GÖRÜNTÜ ARġĠVLEME VE ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠ (PACS/RBS) YAZILIMI VE 

DONANIMLARI alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname 

eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/155766 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 232 311 20 09 - 42 74 / 232 311 43 22 

c) Elektronik posta adresi : bapege@gmail.com 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Diğer 

Makine Teçhizat Alımı - 1 SET 

b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ 

ĠZMĠR 

c) Teslim tarihi : 150 takvim günüdür.  

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/04/2018 ÇarĢamba 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.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 esnaf 

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru 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 son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya 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, 
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c) Ön Yeterlik ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlik ġartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Mal 

Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ön Yeterlik ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) 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 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, 

g) Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.2. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvurulması halinde, 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından iĢ deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

4.2.3. Adayın 750.000.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 

yurtdıĢında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiĢ banka referans mektubu sunması 

zorunludur. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.4. Ġsteklilerin bilanço veya eĢdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

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), 

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, yeterlik 

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

yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

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

4.3.1. Teknik Ģartnamede yazılı hususlar geçerlidir. 
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4.3.2. Adayların, teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik baĢvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… model……cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Adayın ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde; 

900.000.-TRY tutarından az olmamak üzere bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında 

gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge veya 

teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur.  

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3121/1-1 

————— 

HOLMIUM TAġ KIRMA LAZER CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20’nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2018/155392 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4268 - 2009  

ç) Belgegeçer  : 232 311 4322  

d) E-posta  : bapege@gmail.com.tr  

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : HOLMIUM TAġ KIRMA LAZER CĠHAZI ALIMI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları-1 Adet 
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c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Üroloji Anabilim Dalı BaĢkanlığı Bornova/ 

ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Ege Üniversite Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu  

b) Tarihi ve Saati : 19.04.2018 PerĢembe günü - saat 10.00 

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; 

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 ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede 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 yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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: 
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4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 

teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. Ġstekli, teklif edilen cihazın yetkili teknik servisine iliĢkin, Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından verilmiĢ Hizmet Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında belgelemelidir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 3122/1-1 
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TAġINMAZ ―SATIġ‖ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde aĢağıda belirtilen taĢınmaz ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

BEDELĠ 

(TL) 

ĠHALE ġARTNAMESĠ 

VE TANITIM 

DÖKÜMANI BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

Ġstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, KemankeĢ 

Mahallesi, 77 ada, 8 parseldeki 

285,50 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

750.000 3.000 10.05.2018 

 

1 - Ġhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle ―pazarlık usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 

artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi alınması ve tekliflerin Ġdarenin; Ziya 

Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar 

elden teslim edilmesi zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne 

surette olursa olsun iade edilmez. 

3 - Ġhaleye konu taĢınmaz hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

bedeli Ġdare’nin; 

- T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

4 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır. 

5 - Ġhaleye konu taĢınmazın yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

6 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

7 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve 

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 3152/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 
Bulancak Belediye Başkanlığından: 

Ġdarenin adresi : Bulancak Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 1 Bulancak/ 
GĠRESUN 

Ġlgili Personel ve Telefon : Eren TÜREDĠ 444 28 44 Dahili: 107 
1 - Belediyemize ait Bulancak Mahallesi Millet Caddesi Pazar Binası zemin katındaki 

iĢyerleri Terazi Sokak No: 5’de bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet 
Ġhale Kanununun 35/a maddesi ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile satıĢ ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi, 100,00 TL bedel 
karĢılığında Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aĢağıdaki Ģartlar aranır. DıĢ zarf içeriği: 
a- Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b- Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname, 
c- Nüfus kağıdı idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek KiĢiler), 
d- Ġhalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek 

kiĢiler için), 
e- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, 
f- Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmıĢ ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, 
g- Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dıĢında; Ģekli ve 

içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 
h- Tüzel kiĢi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dıĢında; teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi 
i- Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
j- Belediyemize borcu yoktur belgesi ve Ġhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. 
k- Geçici Teminat ve Ġhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 
4 -Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, 

ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. 
5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Ada/ 

Parsel 

Bağımsız 

Böl. No Niteliği Alanı 

Muhammen 

Bedel (TL) Ġhale Günü 

Geçici 

Teminat 

51/14 

1 ĠġYERĠ 286 m² 619.000,00 TL 
20.04.2018 

09.00 
18.570,00 TL 

2 ĠġYERĠ 128 m² 449.000,00 TL 
20.04.2018 

09.15 
13.470,00 TL 

3 ĠġYERĠ 128 m² 449.000,00 TL 
20.04.2018 

09.30 
13.470,00 TL 

4 ĠġYERĠ 128 m² 449.000,00 TL 
20.04.2018 

09.45 
13.470,00 TL 

5 ĠġYERĠ 134 m² 459.000,00 TL 
20.04.2018 

10.00 
13.770,00 TL 

6 ĠġYERĠ 122 m² 439.000,00 TL 
20.04.2018 

10.15 
13.170,00 TL 

7 ĠġYERĠ 286 m² 619.000,00 TL 
20.04.2018 

10.30 
18.570,00 TL 

51/15 

1 ĠġYERĠ 170 m² 509.000,00 TL 
20.04.2018 

10.45 
15.270,00 TL 

2 ĠġYERĠ 144 m² 469.000,00 TL 
20.04.2018 

11.00 
14.070,00 TL 

3 ĠġYERĠ 112 m² 394.000,00 TL 
20.04.2018 

11.15 
11.820,00 TL 

4 ĠġYERĠ 192 m² 519.000,00 TL 
20.04.2018 

11.30 
15.570,00 TL 

 3139/1-1 
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TÜRBĠN YAĞI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/160378 

ĠĢin Adı : Türbin Yağı Mal Alımı 

Ġhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık Ġhale Usulü 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor 

ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. 

Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0266 721 31 00 - 0266 721 31 25 

c) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : www.etimaden.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türbin Yağı Mal Alımı, 6061±%1 Lt. 

b) Teslim [yeri / yerleri] : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor 

ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü Bandırma/ 

BALIKESĠR 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 70 (yetmiĢ) ĠĢ 

Günü 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor 

ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. 

Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR 

b) Tarihi ve saati : 26.04.2018 - 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

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

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de 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. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini, 

4.1.6. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.7. Teklif ettikleri malzemenin MSDS ve PDS formlarını, 

4.1.8. Teklif ettikleri yağın Siemens TLV 9013 04 & 05’e uygunluk belgelerini, 

4.1.9. Teklif ettikleri yağın Ģartnamenin 3.1. Maddesinde Ġstenen Özellikler kısmındaki 

tipik karakteristik özelliklerini belirten belgeleri, 
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4.2. Ġhaleye ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
5 - Ġhale dokümanı, Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR 
adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel 
karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. Ġhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta 
veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat 
Bankası Bandırma ġubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no’lu hesaba yatırmak 
zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi 
kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına 
iliĢkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak TeĢekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya 
posta yoluyla bildirecektir. TeĢekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını 
gönderir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı 
TeĢekkül hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 26.04.2018 PerĢembe günü, saat 14.00’e kadar Eti Maden ĠĢletmeleri Genel 
Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü Evrak HaberleĢme ve ArĢiv 
ĠĢleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp 
TeĢekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 3140/1-1 

—— • —— 
KAPIKULE LOJĠSTĠK MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK HĠZMET ALIMI 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Lojistik Servis Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2018/160524 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : RasimpaĢa Mah. Tren Yolu Sok. No: 1 HaydarpaĢa Garı 

2. Kat Oda No: 235 Kadıköy/ĠSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20 - 0216 349 26 38 
c) Elektronik Posta Adresi : istanbullojistik@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: Kapıkule Lojistik Müdürlüğünde temizlik iĢlerinin 4 

personel ile 01.05.2018 tarihinden, 31.12.2018 tarihine kadar yürütülmesi iĢi 
3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġstanbul 

Araç Bakım Servis Müdürlüğünde, 20.04.2018 tarih ve saat: 11.00’de yapılacaktır. 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

5 - Tekliflerin, HaydarpaĢa Gar Binası Ġstanbul Lojistik Servis Müdürlüğü Ar-Ge Odası 
No: 235  2. Kat 34716 KADIKÖY ĠSTANBUL 20.04.2018 tarih ve saat 11.00’e kadar verilmiĢ 
veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġstanbul Lojistik Servis Müdürlüğü Ar-Ge 
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Lojistik Servis Müdürlüğü Mali ĠĢler Birimi veznesinden KDV 
dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 3138/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
DÜZELTME ĠLANI 

06.04.2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete’nin ―ÇeĢitli Ġlanlar‖ bölümünde aslına 
uygun olarak yayımlanan FDN ĠnĢ. Turz. Yat. A.ġ. ile Hamide Gül ġEN ve KORAY ĠnĢ. Haf. 
Nak. ve Tic. Ltd. ġti. ile Gökhan AKÇAY'a ait ―Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararları‖nda 
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN): "2014/177813" yerine, sehven 2017/177813 olarak yazılmıĢtır. 

Düzeltilerek ilan olunur. 3155/1-1 
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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. 

 3128/1-1 
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Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinin ilgili 

bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin 25. maddesine ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda 

belirtilen Ģartlara göre ―Profesör‖ alınacaktır. 

BaĢvuru Belgeleri 

Ġlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmiĢini, öğrenim belgelerini, 

4 adet fotoğrafını, yayın listesini (baĢlıca araĢtırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalıĢma ve 

yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için       

4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamıĢ diplomayla 

ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 DöĢemealtı/ 

ANTALYA adresine Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 

baĢvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için baĢvuru yapılacaktır. 

 

Birim 

Bölüm/ 

Program Unvan Kadro Özel KoĢullar 

Mühendislik 

Fakültesi  

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. 1 

-Fizik Mühendisliği alanında lisans 

mezunu olmak. 

-Yoğun Madde Fiziği alanında yüksek 

lisans yapmıĢ olmak. 

-Ġki Boyutlu Sistemler alanında 

doktora yapmıĢ olmak. 

-Yabancı dil/ler biliyor olmak. 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi 

Bölümü 
Prof. 1 

-Ġyi derecede yabancı dil/ler biliyor 

olmak. 

 -Avrupa Birliği ve Türk Ekonomik 

ĠliĢkiler ile Almanya konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġlan olunur. 3150/1-1 
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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

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2018/11487 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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.


