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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN

YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerle-
rinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine
İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ondan” ibaresi “elliden”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan
“ondan” ibareleri “elliden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı

olan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı
veya işyeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç ol-
mak üzere yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine
getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. Bu hizmetlerin işveren
veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. An-
cak 6331 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge ve kayıt düzenleme yü-
kümlülüğü devam eder.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla Bakanlıkça yetkilendirilen bi-
rimlerden de temin edebilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek
isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorun-
ludur. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSG-KATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli
sayılır.



(4) Üçüncü fıkraya göre yapılan görevlendirmelerde kişilerin SGK veri tabanında da
işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde iş sağlığı ve gü-
venliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. SGK veri tabanında işyeri yetkilisi
olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde
görev alan işyeri yetkilileri işveren vekili olarak kabul edilir.

(5) Eğitimini tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenin elliden az çalışanı olan ve
az tehlikeli sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona
ererek, elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya
başlaması halinde; yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işve-
rence veya işveren vekilince İSG-KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir.

(6) İşveren vekili; 4 üncü maddede yer alan işveren vekili tanımına uygun ve işyerinde
tam süreli hizmet akdi ile çalışanlar arasından görevlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini en üst amir, yardımcıları veya bu görevi yürütenler üstle-
nebilir.

(7) Site veya apartmanlarda; 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında site veya apartman yöneticisi, işveren vekili
olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir.

(8) Bu Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yü-
rütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” ile yalnızca tek bir
işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilir.

(9) Birinci fıkrada belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri
dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanun ve ilgili mevzuatta işverenler
için öngörülen yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsa-
mında çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bu Yönetmelikte yer alan eği-
timleri tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenler veya işveren vekillerince verilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “açıköğre-
tim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uzaktan veya yüz yüze eğitim” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Eğitim verecek kurum
ve kuruluşlar ile eğiticilerin nitelikleri” olarak değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Ayrıca eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi
ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle de ve-
rilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üni-
versiteler” ibaresi “10 uncu maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim almak isteyen adaylar Bakanlık ile protokol yapan kurum ve kuruluşlara
başvuruda bulunur. Yapılacak başvuruların usul ve esasları protokolle belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Eğitimin tamamlanması, sınav, belgelendirme ve ücretler
MADDE 14 – (1) Bakanlıkla protokol yapan ve bu çerçevede eğitim veren kurum ve

kuruluşlar; EK-2’deki örneğine uygun “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne
İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” düzenler.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                21 Mayıs 2018 – Sayı : 30427



(2) Sınavlar; her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan
üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle düzenlenir.

(3) Sınava girebilmek için birinci fıkrada belirtilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetle-
rinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” aranır.

(4) Sınavda, 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Bu aday-
lar için EK-3’teki örneğine uygun olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne
İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” düzenlenir.

(5) “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren
Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazananlar protokolde belirlendiği şekilde,
sınavı yapan kurumca Genel Müdürlüğe bildirilir.

(6) Eğitim ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek
koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.

(7) Sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek
koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenir ve katılımcılar tarafından ödenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10”
ibaresi “elli” olarak, “altmış” ibaresi ise “otuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “işveren
vekilleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “8 inci maddede belirtilen hizmetler hariç” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Taahhütname işlemlerine ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İSG-KATİP’te gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Mü-

dürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar, bu Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve gü-
venliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde Yönetmeliğin EK-4’ünde
yer alan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Üst-
lenmesine İlişkin Taahhütname” düzenlenerek imzalanır. Bu taahhütname gerektiğinde dene-
time yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde mu-
hafaza edilir.

Mevcut belgelerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Yönetmelik

kapsamında usulüne uygun ve ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
için alınan belgeler elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için de
geçerlidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde işyeri ve çalışan kaydı bulunmayalar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde henüz işyeri ve

çalışan kaydı bulunmayan kamu kurumları ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici
20 nci maddesi kapsamındaki işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya
işveren vekilince üstlenilmesi halinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkrasında yer alan hükümler aranmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe
EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2015 29401
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,
b) İleri yaş (yaşlılık): İnsanın doğumundan itibaren tasarlanması gereken; özellikle alt-

mış yaştan sonra bilimsel araştırmalardan doğan bilgiler ışığında tasarlanan farklı uygulamalı
hizmet modelleri ile yönlendirilmesi gereken bir yaşam dönemini,

c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merke-
zini,

ç) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürünü,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Küresel ve ulusal çapta önem kazanan yaşlılık, yaşlanma ve ileri yaş kavramları üze-

rine bilimsel etik kurallarına uygun etkili araştırmalar yapmak ve bu araştırmalardan doğan
bilgileri kaliteli uygulamalı hizmet modellerinin oluşturulmasında kullanmak.

b) İleri yaş ile birlikte gelen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması adına disiplinler arası,
sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile istişare platformunu oluştur-
mak.

c) Bilgi ile yaşlanmanın sağlanması ile aktif, anlamlı ve gelişime açık bir yaşlılık dö-
nemi inşa etmek.

ç) İleri yaştaki kişilerin yeniliklere açık, ömür boyu öğrenen ve bağımsız bir yaşam
sürdürmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
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d) Teorik bilgilerin paylaşılması için yazım külliyeleri, sempozyum, kolokyum, çalıştay,
söyleşi ve benzeri bilimsel toplantıları organize etmek.

e) Yaşlıların yaşamlarını sıklıkla etkileyen sorunlar, riskler ve durumlar ile ilgili far-
kındalık yaratılmak üzere kampanyalar ve gönüllülük esasına dayanan projeler üretilmesini
sağlamak.

f) Yaşlıların gerontolojik değerlendirme ve danışmanlık ile kişiye özel yönlendirmele-
rinin yapılmasını ve böylelikle yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak.

g) Bakım veren profesyoneller, aile yakınları ve diğer aktörlerin alanında uzman aka-
demisyenler tarafından eğitilmelerini ve danışmanlık hizmeti almalarını sağlamak.

ğ) Yaşlıların kamusal, toplumsal ve bilimsel dünyada temsilini sağlamak.
h) Yaşlıların yükünü hafifletecek olan ev içi düzenlemeler ve etkin erişilebilirlik ağı ile

yaşlı dostu kentlerin inşa edilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği protokolleri ha-
zırlanması için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ı) Hizmetin hedef grubundan bağımsız, prensipte her sosyal hizmet türünde ve hedef
grubunda kullanılabilir bir hizmet tasarım modeli geliştirmek yoluyla yaşlılık alanında net ve
rasyonel bir hizmet üretim aşamasının ortaya koyulması için çalışmalar yapmak.

i) Bakıma muhtaç yaşlıların bakıma muhtaçlık sebeplerinin ve ihtiyaçlarının geronto-
lojik analizi ile kişiye özel bakım planının kamu yararı gözetilerek oluşturulması ve halkın kul-
lanımına sunulması amacı ile Rektörlük onayı ile hastaneler, yaşlı bakım kurumları, Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyonu (FTR) Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, hemşirelik, eğitim bilimleri
ve benzeri ilgililer ile iş birliği içerisinde çalışmak.

j) Uluslararası organizasyon ve üniversitelerle etkin bir iş birliği ağı kurmak ve ilişkide
bulunmak; bu sayede bakım bilimi ve ileri yaş adına küresel güncel gelişmelerin iyi uygulama
örneklerini takip etmek.

k) İstikrarlı ve sürdürülebilir, fayda sağlayan ve yaşlı odaklı; biyo-psiko-sosyal alanların
tümünde insan onuruna yaraşır bir ileri yaş döneminin inşa edilmesi için gerekli önlemleri al-
mak ve politikalar geliştirmek.

l) Yaşlıların yaşamlarını etkileyen sorunlar, gelişebilecek sağlık problemleri ve riskler
konusunda farkındalık yaratmak, önleyici faaliyetler ve girişimlerde bulunmak.

m) Yaşlının karşılaşabileceği yaşlılığa bağlı ya da gelişebilecek anatomik bozukluklara
bağlı sağlık problemlerini tespit etmek, önleyici faaliyetler geliştirmek, hasta yakını ve bakım
profesyonellerine yaşlı bakım eğitimi vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek üzere,

Rektörlük aracılığı ile aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a) Bilimsel faaliyet alanı kapsamında; etik değerlere ve kurallara uygun çalışmalar ile

bilgi üretimi, raporlanma, paylaşımı, değerlendirme ve bu bilgilerden yola çıkarak uygulamalı
hizmet modeli önerileri sunmak.

b) Pratik faaliyet alanında; ileri yaş ve bakım bilimi alanında uygulamalı eğitimler ver-
mek, danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak, yeni projeler üretmek ve uygulamak.

c) Ortak iletişim ağının kurulması için; ulusal ve uluslararası kapsamda alanda çalışan
diğer üniversite ve bilim dalları, kamu çalışanları ve yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, araş-
tırma ve uygulama merkezleri, aile yakınları ile etkin bir iletişim ağı kurmak.

ç) Toplumsal temsil faaliyetleri için hizmet üreticilerinin, basın mensuplarının ve top-
lumun farklı kesimlerinin bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi, farkındalık oluşturulması ve gö-
nüllülük çalışmaları yürütülmesine çalışmak.

d) Bakım verenlerin desteklenmesi için destek ve danışma hattı kurmak.
e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla AR-GE çalışmaları ve projeler yapmak.
g) Araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarı oluşturmak.
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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; özellikle gerontoloji alanında araştırmaları ve uluslararası

alanda bu konuda çalışmaları olan, Üniversitenin öğretim elemanları kademesinde Rektör ta-
rafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür Rektör tarafından tekrar görevlen-
dirilebilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite personeli adaylar arasından
en az iki kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yerine yardımcılarından biri vekâlet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurulların gün-

demini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin, bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idari

düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu görüşü doğrultusunda, geçen

yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek.
d) Yıllık plan ve programa göre personel ve diğer ihtiyaçları gerekçeli olarak tespit et-

mek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezi temsil etmek.
f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitenin

Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden en az birer
öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulunun görev süresi üç yıldır.

(2) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi Rektör tarafından tekrar görevlendirile-
bilir. Süresi bitmeden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katı-
lamayan Yönetim Kurulu üyesi yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli
gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu top-
lantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanılmaz.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
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c) Proje ve eğitim gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belir-
lenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak.

ç) Ortak çalışmalar için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ilke ve esaslarını belirle-
mek, protokolleri hazırlamak ve görüş bildirmek.

d) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, Merkezin amaçları

ile ilgili çalışmalar yapan kişiler ve/veya bu çalışmaları destekleyen, sivil toplum kuruluşları,
istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya ileri yaş ve bakım
alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından
üye sayısının iki katı kadar Rektöre önerilen aday arasından Rektör tarafından görevlendirilir.
Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda iki defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş

ve önerilerde bulunmaktır. Danışma Kurulunun kararları istişare niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje ve Eğitim Grupları ve Görevleri

Proje ve eğitim grupları
MADDE 14 – (1) Proje ve eğitim grupları; Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek

için Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Proje ve eğitim grupları, proje konusuna uygun
yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje ve eğitim gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre
Rektörlük aracılığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

Proje ve eğitim gruplarının görevleri
MADDE 15 – (1) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun pro-

jeler üretmek ve bunları uygulamaya koymaktır.
(2) Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü tarafından, proje süresine göre be-

lirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunulur. Durum raporla-
rına göre devamında yarar görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona erme-
den proje ve eğitim gruplarınca gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir
proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının iş birliği içerisinde çalışmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Üniversitenin, Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu ile

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü hariç, fakülte ve

meslek yüksekokullarında öğretim dili İngilizcedir, ancak Türkçe veya başka bir dilde yapıl-

masında zorunluluk olan veya Türkçe ya da başka bir dilde okutulması uygun görülen dersler

Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan programların öğrenci ders kayıtları İngilizce yeterlikleri

belgelendikten sonra yapılır.

(3) Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar-

arası yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve İngilizce hazırlık

sınıfında öğretim, 7/3/2018 tarihli ve 30353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üni-

versitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Son yarıyıl ve son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğ-

renciler için ders yükü artırılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir programa yatay geçiş veya dikey geçiş işlemleri ile

olabilecek diğer intibak ve ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine

ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu işlemler sırasında:

a) Öğrencinin önceki programındaki (DC), (DD), (FD), (FF), (NA), (W), (U) veya eş-

değeri not alınmış dersler intibak/ders sayımı işlemlerinde dikkate alınmaz.

b) Öğrencinin önceki programındaki (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alın-

mış derslerden hangilerinin yeni programda sayılacağı ve hangilerinin sayılmayacağı belirle-

nir.

c) İntibak işlemleri bölümün belirleyeceği müfredata göre yapılır.

ç) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul

veya eş koşul olan dersten (CC) ve üzeri, (S) veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gere-

kir.

d) Programa sayılan derslere göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen

yarıyıl/yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla

karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü ve toplam AKTS kredileri kullanılır.

(2) İlgili yönetim kurulu tarafından intibak ve/veya ders sayımı kabul edilen derslerden

aldıkları notlar Üniversite notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik or-

talamaya dâhil edilir.
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(3) İntibakına göre ders kaydını yaptıran öğrenci, kayıt olduğu tarihten itibaren iki hafta

içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin muafiyetine itirazı varsa bir

dilekçe ile ilgili fakülte ve/veya bölüme başvuruda bulunabilir.

(4) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar ilgili bölüm tarafından

belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans ya

da çift anadal/yandal programlarının müfredatında yer alan ve müfredatında belirtildiği şekilde

ve sayıda seçerek almak zorunda olduğu derslerdir ve bu hususlar şunlardır:

a) Seçmeli dersler bölüm seçmeli dersi, alan içi seçmeli dersi ve alan dışı seçmeli dersi

biçiminde gruplara ayrılarak eğitim müfredatında açıkca belirtilir. Genel kültür ve program ye-

terliliklerinde bulunan yetkinlikleri artırmaya yönelik olarak belirlenen alan dışı seçmeli ders

sayısı en az bir en fazla iki olabilir. Bu dersler fakülteler ve/veya ortak dersler bölümü tarafından

ilan edilen seçmeli ders havuzundan, yabancı diller, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanla-

rından alınabilir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.

c) Mezun aşamasındaki öğrenciler mezuniyet için gerekli bütün kriterleri taşımalarının

yanı sıra 240'dan fazla AKTS'ye sahiplerse, fazla AKTS'leri kadar seçmeli derslerini bölüm

başkanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten silinmemek şartıyla

genel not ortalaması dışına çıkartabilir.

ç) Öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu müfredatında tanımlanmış dersler dışın-

daki hiç bir ders mezuniyet için değerlendirmeye alınmaz ve genel not ortalaması hesabında

kullanılmaz.

d) Seçmeli dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda,

ilgili bölüm başkanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, ilgili yönetim ku-

rulu kararıyla, söz konusu yarıyıl için ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenileyebilir-

ler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“ğ) Çekilme işlemi yapılan ders için ödenen ücret iade edilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri

uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamasına katılan en çok iki dersten

(FF) veya (FD) notlarıyla başarısız olan öğrenciye, bulunduğu yarıyıl sonu notlarının ilan tarihi

veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulunduğu

fakülteye başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir ek sınav hakkı verilir.
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Ek sınav hakkı verilecek dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredisi dik-

kate alınır. Öğrencinin başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir. Öğrenci, ek sınav

hakkını zamanında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu ders-

leri, açıldığı ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak

zorunda oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması duru-

munda, ilgili yarıyılın veya yaz öğretimi sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi

koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2017/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/6)

MADDE 1 – 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör-

lerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in geçici 1’inci madde-

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şartları sağlayan asansörlerin

tescilinde, ilgili standarda atıf yapılarak onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen ve yü-

rürlük tarihi geçmemiş olan uygunluk belgeleri/sertifikaları veya raporlar ilgili ruhsat makamı

tarafından kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2015 29401

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/8/2016 29798

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2017 30096

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2017 30261
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KÖMÜR VE LİNYİT MADENLERİNİN YER ALTI İŞLERİNDE MEYDANA

GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN

SİGORTALILARIN YAKINLARININ KAMUDA

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA ATANMALARINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 66 ncı maddesi kapsamında 10/6/2003 (dâhil) ta-

rihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen

iş kazası sonucunda ölen sigortalının yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi

unvanlı kadrolarında istihdam edilmelerine ilişkin hususları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 5510 sayılı Kanunun geçici 66 ncı maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) İstihdam hakkı sahibi: 10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür

ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının

eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin Sosyal Güvenlik Ku-

rumu Başkanlığınca tespit edilerek istihdam edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bil-

dirilen kişiyi,

b) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, İstihdam Hakkı Sahibinin Tespiti ve İhtilafların Giderilmesi

Başvuru usul ve esasları

MADDE 4 – (1) Başvurular; istihdam talep formu (Ek-1) doldurulmak suretiyle istih-

dam hakkından yararlanmak isteyenlerin iş kazasının meydana geldiği ildeki sosyal güvenlik

il müdürlüğüne yapılır.

(2) Eş ve çocuğun olması durumunda, eşin başvurusunda çocuklardan istihdam hak-

kından feragat ettiklerine dair beyan istenilmez. Çocuğun başvurusunda ise hak sahibi eş ve

varsa diğer çocuklardan istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır.

(3) Eş ve çocuğun olmaması durumunda, kardeşler istihdam hakkını kullanabilir. Bu

durumda, varsa diğer hak sahibi kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan

alınır.
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(4) Feragat beyanı noter huzurunda yazılı olarak düzenlenir.

(5) İstihdam hak sahibi olamayacaklar:

a) Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar.

b) Bu Usul ve Esasların yayımı tarihi itibarıyla, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu

kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, beledi-

yeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında,

kısmi zamanlı veya geçici süreli görevler hariç olmak üzere her türlü sözleşmeli personel, 657

sayılı Kanuna tabi memur ile sürekli işçi olarak görev yapanlar.

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kap-

samında malullük, yaşlılık veya emeklilik aylığı alanlar.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmuş olanlar.

d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya il-

tisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, başvuru sahiplerinin ikamet ettikleri ilin valilerince tespit

edilenler.

(6) İstihdam hakkını kullanacak 45 yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması

durumunda 45 yaşından büyük hak sahipleri istihdam hakkından faydalanabilirler.

İstihdam hak sahipliği tespit komisyonu

MADDE 5 – (1) İş kazasının meydana geldiği illerde valinin görevlendirdiği vali yar-

dımcısı başkanlığında; çalışma ve iş kurumu il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile defterdar

veya bunların yardımcılarından oluşan istihdam hak sahipliği tespit komisyonu kurulur.

(2) Komisyon, gündem olması halinde başvuruları görüşmek üzere en az bir hafta içinde

toplanır.

(3) Komisyon oyçokluğuyla karar alır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde baş-

kanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

İstihdam hak sahiplerinin tespit süreci

MADDE 6 – (1) Başvurular, iş kazasının meydana geldiği ildeki sosyal güvenlik il mü-

dürlüğüne yapılır. Sosyal güvenlik il müdürlüğü, başvurunun Kanun kapsamında olup olma-

dığını durum belgesi (Ek-2) ile tespit eder.

(2) Belgelerin düzenlenmesi için gerekli her türlü bilgi ve evrak, sosyal güvenlik il mü-

dürlüğü tarafından başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin

edilir.

(3) Sosyal güvenlik il müdürlüğü durum belgesi ile hak sahipliğine ilişkin diğer gerekli

bilgi ve belgeleri istihdam hak sahipliği tespit komisyonuna iletir. Söz konusu komisyonca ya-

pılan inceleme sonucu düzenlenen belgelerde eksiklik veya mevzuata aykırılık bulunması ha-

linde, eksikliklerin giderilmesi için belgeler gerekçeli olarak sosyal güvenlik il müdürlüğüne

iade edilir.

(4) İstihdam hak sahipliği tespit komisyonu tarafından istihdam hakkı sahibi olduğu

tespit edilenler, istihdam hak sahipliği belgesi (Ek-3) düzenlenerek liste halinde Sosyal Gü-

venlik Kurumu Başkanlığına gönderilir.
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(5) Başvuruya esas konunun Kanun kapsamına girmediğinin veya girse bile başvuru

sahibinin istihdam hakkı sahibi olmadığının tespiti halinde, sosyal güvenlik il müdürlüğü ta-

rafından ilgililere gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgi verilir.

(6) İstihdam hakkı sahipliğine ilişkin her türlü belge ve başvuru sahiplerine gönderilen

yazılar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında muhafaza edilir.

(7) İstihdam hak sahipliği kesinleşen kişilere ilişkin liste Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan-

lığı tarafından Ek-4 form doldurulmak suretiyle ve elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlı-

ğına intikal ettirilir.

İstihdam hakkının kullanımı ile ilgili ihtilafın giderilmesi

MADDE 7 – (1) Hak sahipleri arasında ihtilafın ortaya çıkması durumunda, istihdam

hakkının kim tarafından kullanılacağına istihdam hak sahipliği tespit komisyonu tarafından

karar verilir.

(2) Komisyon, istihdam talebinde bulunan hak sahipleri arasında bu hakkı kimin kul-

lanacağına karar verirken ilgililerin mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim

durumu, yaş ve adli sicil kaydı gibi hususları göz önünde bulundurur.

(3) Komisyon oyçokluğuyla karar alır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde baş-

kanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Komisyonun ihtilafların giderilmesine ilişkin kararları kesindir.

(5) Komisyon kararı istihdam talebinde bulunan hak sahiplerine en geç on beş gün içe-

risinde tebliğ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama Usul ve Esasları

Atama yapılacak kadrolara ilişkin hususlar

MADDE 8 – (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II),

(III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri

ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan

diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca istihdam

hakkı sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına liste halinde bildirilen ve Devlet

Personel Başkanlığınca kura sonucu atama teklifi yapılanları, sürekli işçi unvanlı kadrolara bu

Usul ve Esaslar hükümleri çerçevesinde atamak zorundadır.

(2) Kura sonucu yapılacak atamalar kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadro-

larına yapılır. Ancak, söz konusu kurum ve kuruluşlarda işçi kadrosu bulunmaması halinde,

atama teklifi yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu ihdas, tahsis

ve vize edilmiş sayılır.

(3) Birinci fıkra kapsamında atama teklifi gerçekleştirilenlerin sınav şartı hariç 29/6/2009

tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikteki şartları

taşıması gerekir.

(4) Atama teklifi gerçekleştirilenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili

kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılır.
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Atama ve göreve başlama

MADDE 9 – (1) İstihdam hakkı sahiplerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca

isimleri bildirilenlerin atama teklifleri, il tercihleri de göz önünde bulundurularak Devlet Per-

sonel Başkanlığınca belirlenen tarihlerde kura usulü ile yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, teklif edilenleri sürekli işçi unvanlı kadroların gerek-

tirdiği atanma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmekle yükümlüdürler.

(3) İlgili mevzuat ile belirlenen atanma şartlarına haiz olmayanların atama işlemleri ya-

pılmaz. Atandıktan sonra şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca

işlem tesis edilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları, atama teklifinin intikalinden itibaren yaptıracakları gü-

venlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasını müteakip otuz gün içinde atama

işlemlerini tamamlar ve atama emrini 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hüküm-

lerine göre ilgililere yazılı olarak tebliğ eder.

(5) Atama onayını tebellüğ eden hak sahipleri aynı yerde bir göreve atanmaları halinde

ertesi gün, başka yerdeki bir göreve atanmaları halinde ise 15 günlük mehil müddetini müteakip

göreve başlamak zorundadır. Bu süreler içinde işe başlamayanlar ile atama onayı alındığı ta-

rihten sonra atanma hakkından yazılı başvuru ile feragat edenlerin atama onayları iptal edilir.

Bu şekilde göreve başlama öncesi atama onayının iptal edilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun

Geçici 66 ncı maddesinden kaynaklanan istihdam hakkı ortadan kalkar.

(6) Atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafın-

dan işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bil-

dirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ataması yapılanların yeniden başvurması

MADDE 10 – (1) Göreve başlamayı müteakip askerlik ve doğum hariç olmak üzere

sözleşmesi herhangi bir sebeple sona erenler, bu Usul ve Esaslara göre yeniden başvuruda bu-

lunamazlar.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 11 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gi-

dermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya veya yaptırmaya

ve uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Devlet

Personel Başkanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

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

YARGI İLÂNLARI 

Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR 

Esas No : 2008/1424 

Karar No : 2018/55 

MüĢteki : HABĠBE ALTINDAĞ, Sait ve Fethiye kızı, 01/10/1955 BOYABAT 

doğumlu, SĠNOP, BOYABAT, Gökçeağaçsakızı Mah./köy nüfusunda 

kayıtlı. 

Sanık : ABOLFAZI NEMATOLLAHI, Abdolmanaf ve Robab oğlu, 1982 

TAHRAN doğumlu, 

Suç : Dolandırıcılık 

Suç Tarihi : 05/06/2008 

Kanun Maddesi : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 66/1. maddesi 

Asıl Karar Tarihi : 01/02/2018 

Verilen Karar : DüĢme 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 01/02/2018 tarihli 

gerekçeli karar, sanığın adresinin belli olmaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer 

mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda 

bulunulmak suretiyle Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf Kanun yoluna 

baĢvurabileceği hususu tebliğ olunur. 3088 

—— • —— 
Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/970  

Karar No : 2017/370 

Mahkememizin 2016/970 Esas sayılı dava dosyasında sanık Uğur UlaĢ Ülker hakkında 

Nitelikli Hırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile 

cezalandırıldığı, Konut Dokunulmazlığını Ġhlal suçundan TCK 116/1 maddesi gereğince 5 Ay 

Hapis Cezası, Mala Zarar verme suçundan ise TCK 151/1 maddesi gereğince 3 Ay 10 Gün Hapis 

Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği. 

MüĢteki Rıza ve Belgin oğlu, 21/03/1989 Seyhan Doğumlu, Konya, Tuzlukçu, Erdoğdu 

Mah./köy nüfusuna kayıtlı MEHMET KALE'nin adresinin tespiti ile tebligat yapılamadığından 

7201 sayılı Kanunun 28., 29. ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ GAZETE’DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline,  

Ġlan olunur. 2990 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRĠKAMIZ 2018 KAMPANYASI ĠHTĠYACI KĠREÇTAġI  

TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/237954 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü YurtbaĢı Beldesi ELAZIĞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 424 251 28 75 (4 Hat) - 0 424 251 24 14 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : (±%20 Toleranslı) 4.000 ton kireçtaĢının Fabrikamız 

stok sahasına teslimi 

b) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası Kireç TaĢı Döküm Sahası 

c) ĠĢin süresi : (±%20 Toleranslı) 2018 (Ağustos 2000 ton - Eylül 

1000 ton - Ekim 1000 ton) olarak teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Elazığ ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 118,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 30.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’a kadar Elazığ ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 

 4397/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi 

Bölgesine ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Çakmak Mah. Pazar Yeri Meydanı No: 31/1 Dursunbey/ 

BALIKESĠR 

2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Balıkesir Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi (99,6 Ha.) 

alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu 

paket arıtma tesisi ve kamera sistemi inĢaatlarından 

müteĢekkil altyapı yapım iĢi. 

b) Yapılacağı Yer : Dursunbey/BALIKESĠR 

c) ĠĢe BaĢlama Tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin Süresi : 30.09.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) :    17.402.451 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.218.171,57 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 06.06.2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Çakmak Mah. Pazar Yeri 

Meydanı No: 31/1 Dursunbey/BALIKESĠR adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

12 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 4432/2-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Demirağ Organize Sanayi Bölgesine ait 

altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Sivas - Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binası Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. 

Sok. No: 2 Merkez/SĠVAS 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (814,10 Ha.) alanına 

ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu paket arıtma 

tesisi ve kamera sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı 

yapım iĢi. 

b) Yapılacağı yer : SĠVAS 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31.10.2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 124.895.193,00- TL 

f) Geçici Teminatı :     8.742.663,51- TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sivas - Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binası Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. 

Sok. No: 2 1. Kat Toplantı Salonu Merkez/SĠVAS 

b) Tarihi ve saati : 07.06.2018 - Saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

14.00’e kadar, Sivas - Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Ahmet Turan 

Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. Sok. No: 2 1. Kat Toplantı Salonuna Merkez/SĠVAS adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin Sivas - Merkez 1. Organize 

Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10.Sok. No: 2 1. Kat 

Toplantı Salonu SĠVAS adresinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Sivas - Merkez 1. Organize 

Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 5. Cad. 10. Sok. No: 2 1. Kat 

Toplantı Salonu SĠVAS adresinden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

12 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 4424/2-1 
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KARAMAN-KONYA-KARAMAN ARASINDAYOLCULARIN SEYAHATLERĠNĠN 

OTOBÜS ĠLE SAĞLANMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/243077 

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 : …… 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Karaman-Konya-Karaman arasında otobüs ile yolcu ve 

yolculara ait bagaj taĢıma hizmetlerinin 01.07.2018-

31.12.2018 tarihleri arasında YÜKLENĠCĠ’ye yaptırılması 

hizmet alım iĢidir. 

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 Satım Komisyonu BaĢkanlığına 11.06.2018 

Pazartesi günü saat 11:00’e 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. 4421/1-1 

—— • —— 
MUġ ĠLĠ, HASKÖY ĠLÇESĠNDE KAFETERYA, ÇAY BAHÇESĠ VE KAZAN DAĠRESĠ 

BĠNASI ANAHTAR TESLĠM GÖTÜRÜ BEDEL ĠLE YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - MuĢ Ġli, Hasköy Ġlçesinde Kafeterya, Çay Bahçesi ve Kazan Dairesi Binası anahtar 

teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler, Ġdari ġartnamede belirtilen TL hesabına 100,00 TL yatırıldıktan 

sonra ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, 

―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul 

Müdürlüğümüzden, ―Atatürk Bulvarı Eski Hükümet Konağı Binası No: 2/5    49700 Hasköy/ 

MUġ‖ adresindeki Türk Kızılayı Hasköy ġube BaĢkanlığından ve ―Atatürk Bulvarı Bankalar Cad. 

Hal Sok. Kızılay ĠĢ Hanı No:16 K:4 49100 MUġ‖ adresindeki Türk Kızılayı MuĢ ġube 

BaĢkanlığından dekont karĢılığından temin edilebilecektir.  

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 20.06.2018 günü saat 11:00’e kadar ―Atatürk Bulvarı 

Bankalar Cad. Hal Sok. Kızılay ĠĢ Hanı No:16 K:4 49100 MUġ‖ adresindeki Türk Kızılayı MuĢ 

ġube BaĢkanlığına vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 28.06.2018 günü saat 14:00’da Türk 

Kızılayı MuĢ ġube BaĢkanlığı 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. 4422/1-1 
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AFYONKARAHĠSAR ĠLĠ, ĠHSANĠYE ĠLÇESĠ, YAYLABAĞI BELDESĠ 153 ADA, 

4 NOLU PARSELDE KAYITLI TAġINMAZ ÜZERĠNE ~ 15.000 M2 ALANLI 

DEPO ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Afyonkarahisar Ġli, Ġhsaniye Ġlçesi, Yaylabağı Beldesi 153 Ada, 4 Nolu Parselde Kayıtlı 

TaĢınmaz Üzerine ~ 15.000 m2 Alanlı Depo ĠnĢaatı anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır. 

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 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.06.2018 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 19.06.2018 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. 4465/1-1 

—— • —— 

TEĠAġ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN 154 Kv 37 

ADET FĠDERDE 37 ADET MESAFE KORUMA RÖLESĠ ĠLE 341 OG FĠDERDE  

341 ADET AġIRI AKIM VE TOPRAK RÖLESĠ DEMONTAJ, MONTAJ,  

AYAR VE TESTLERĠNĠN YAPILARAK DEVREYE  

ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden: 

TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 154 Kv 37 Adet Fiderde 37 

Adet Mesafe Koruma Rölesi Ġle 341 OG Fiderde 341 Adet AĢırı Akım ve Toprak Rölesi 

Demontaj, Montaj, Ayar ve Testlerinin Yapılarak Devreye Alınması iĢi TEĠAġ’nin 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/240345 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR 

b) Telefon - Faks Numarası : 0 232 477 1300 - 0 232 477 1315 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 3grupmd@teias.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ġhale konusu hizmet alımı, TEĠAġ 3. Bölge 

Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 154 Kv 37 

Adet Fiderde 37 Adet Mesafe Koruma Rölesi Ġle 

341 OG Fiderde 341 Adet Akım ve Toprak Rölesi 

Demontaj, Montaj, Ayar ve Testlerinin Yapılarak 

Devreye Alınması iĢi. 
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b) Yapılacağı Yer : 1. Ġhale konusu hizmet alımı iĢi, Aliağa II TM./ 

Aliağa - ĠZMĠR 

  2. Almak TM/Almak - ĠZMĠR 

  3. Aslanlar TM/ĠZMĠR 

  4. Bornova TM/ĠZMĠR 

  5. IĢıklar TM./ĠZMĠR 

  6. Uzundere TM./ĠZMĠR 

  7. Ilıca GĠS TM/ĠZMĠR 

  8. Piyale GĠS TM/ĠZMĠR 

  9. Hilal GIS TM./ĠZMĠR 

  10. Buca TM/Buca - ĠZMĠR 

  11. KarĢıyaka GIS TM./KarĢıyaka - ĠZMĠR 

  12. Ebso TM./ĠZMĠR 

  13. Karabağlar TM/Karabağlar - ĠZMĠR 

  14. Urla I TM/Urla - ĠZMĠR 

  15. Üniversite TM/ĠZMĠR 

  16. ÖdemiĢ TM/ÖdemiĢ - ĠZMĠR 

  17. Tire TM/Tire - ĠZMĠR 

  18. Tahtalı TM/ĠZMĠR 

  19. Bergama TM./Bergama - ĠZMĠR 

  20. Morsan TM/MANĠSA 

  21. Salihli TM/Salihli - MANĠSA 

  22. Demirköprü HES TM/Demirköprü - MANĠSA 

  23. Derbent (Turgutlu ) TM./Turgutlu - MANĠSA 

  24. AlaĢehir TM/AlaĢehir - MANĠSA 

c) ĠĢin Süresi : Ġhale konusu hizmet iĢinin süresi 190 (yüzdoksan) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ġhale, TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi 

No: 57 Bornova/ĠZMĠR adresinde yapılacaktır. 

b) Tarihi - Saati : Ġhale, 29.05.2018 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.6. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Gerçek veya tüzel kiĢi olması durumuna göre ortağı olduğu Ģahıs Ģirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye Ģirketlerine iliĢkin beyanname, 

4.1.10. Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iĢ deneyim belgesinin baĢka 

bir tüzel kiĢiye kullandırılmayacağına iliĢkin taahhütname. 

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

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler: 

Ġsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ teminat 

mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler. 

4.2.2. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25'den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/ 

ĠZMĠR adresinde görülebilir ve KDV dahil 59,00.-TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29.05.2018 tarihi, saat 14:00’a kadar TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite 

Caddesi No: 57 Bornova/ĠZMĠR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel SözleĢme düzenlenecektir. 

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 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 4468/1-1 
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MUHTELĠF KĠREÇ OCAĞI PARÇALARININ MONTAJ, KAYNAK VE TALAġLI ĠMALAT 

ĠġLERĠNĠN YAPILMASI GÖTÜRÜ BEDEL TEKLĠF ALINMAK  

SURETĠYLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/250984 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : AyaĢ Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 293 44 00   Faks: 0 312 243 14 47 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif kireç ocağı parçalarının teknik dokümanlara 

(teknik resim, operasyon planı, operasyon talimatı, 

kroki, kaynak kalite planı vb.) uygun olarak montaj, 

kaynak ve talaĢlı imalat iĢlerinin yapılması 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Makina Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 45 (KırkbeĢ) 

takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : T.ġ.F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 04.06.2018 Pazartesi günü saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kiĢinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

Ġstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4472/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT 86072 

SĠCĠL NO.LU RUHSAT SAHASININ ―RUHSAT’IN DEVRĠ SURETĠYLE ĠġLETME 

HAKKININ VERĠLMESĠ‖ KAPALI TEKLĠF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

1.1 ĠHALENĠN KONUSU: RUHSAT’ın devri suretiyle ĠĢletme Hakkının Verilmesidir. 

1.2 Ġhalenin kapsamı; MĠGEM tarafından düzenlenen 86072 Sicil No.lu (Soma-Manisa) 

Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/07/2050 tarihine kadar (31/07/2050 

tarihi dahil) iĢletme hakkının verilmesi. 

1.3 Sahanın jeolojik rezervi 111 Milyon tondur. 

2 - ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 29.05.2018 Salı Saat:14.00 

3 - MALĠ YETERLĠLĠK VE ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ 

GEREKEN BELGELER: 

3.1 Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler en 

az bir tüzel kiĢinin bulunduğu ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 

3.2 TEKLĠF SAHĠBĠ’nin madencilik alanında faaliyet gösterdiğini belirten belge 

istenecektir. 

3.3 TEKLĠF SAHĠBĠNĠN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı ―toplam 

varlıklarını‖ ve ―toplam öz kaynaklarını‖ gösterir belgeler istenecektir. Bu kapsamda;  

TEKLĠF SAHĠPLERĠ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında ―toplam varlıklarının‖ en az 

300.000.000 (ÜÇYÜZMĠLYON) TL, ―toplam öz kaynaklarının‖ ise en az 60.000.000 

(ALTMIġMĠLYON) TL olması gerekmektedir. ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif 

verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin 

toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

3.4. Mali durumu göstermek üzere en az 60.000.000 (ALTMIġMĠLYON),-TRY. tutarında 

olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (ĠĢ ortaklığı durumunda, 

biri/birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) Banka referans mektubunun ihale ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur.  

3.5 Yabancı TEKLĠF SAHĠP’leri ihaleye katılabilirler. 

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: Teklif verebilmek için TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmesi 

gereken geçici teminat tutarı 20.000.000 (YĠRMĠMĠLYON) TL’dır. 

5 - TEKLĠF BEDELĠ: 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ, tekliflerini MĠGEM’in iĢbu ihaleye konu kömür madeni için her 

yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği kalori bazlı tüvanan kömür fiyatı üzerinden (birden fazla fiyat 

belirlenmesi durumunda en yüksek değer) 3.200 Kcal/kg kaloride bir linyit için hesaplanan 

tüvenan kömür fiyatından en az %20 oranında olmak üzere % (yüzde) pay olarak verecekler ve 

ihale en yüksek tekliften baĢlanmak üzere sonuçlandırılacaktır. 
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6 - TEKLĠFLERĠN EN SON VERĠLECEĞĠ YER VE TARĠHĠ : 

6.1 KATILIMCI’ların, ihaleye katılabilmek için; ihaleye katılabilmek için verilmesi 

gereken belgeler ile tekliflerini iĢbu ihaleye ait Ģartnamede belirtilen Ģekilde hazırlayarak, son 

teklif verme tarihi olan 29.05.2018 günü saat 14:00’e kadar Kurumun Hipodrom Cad. No:12 

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı ve kaĢeli zarf 

içinde elden teslim etmeleri zorunludur. 

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

Kurum, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur. 

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınır. 

Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’de TKĠ Ġhale Salonunda ihale komisyonunda hazır 

bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

6.2 Ġhale dokümanı TKĠ Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Hipodrum Caddesi No: 12 

Yenimahalle / Ankara adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir.  

7 - Ġhale iĢlemleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

Not: 27/04/2018 tarih ve 30404 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız yukarıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 4475/1-1 

————— 

DÜZELTME ĠLANI 

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT 86073 

SĠCĠL NO.LU RUHSAT SAHASININ ―RUHSAT’IN DEVRĠ SURETĠYLE ĠġLETME 

HAKKININ VERĠLMESĠ‖ KAPALI TEKLĠF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

1.1 ĠHALENĠN KONUSU: RUHSAT’ın devri suretiyle ĠĢletme Hakkının Verilmesidir. 

1.2 Ġhalenin kapsamı; MĠGEM tarafından düzenlenen 86073 Sicil No.lu (Soma-Manisa) 

Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/07/2040 tarihine kadar (31/07/2040 

tarihi dahil) iĢletme hakkının verilmesi. 

1.3 Sahanın jeolojik rezervi 70 Milyon tondur. 

2 - ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 05.06.2018 Salı Saat:14.00 

3 - MALĠ YETERLĠLĠK VE ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ 

GEREKEN BELGELER: 

3.1 Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler en 

az bir tüzel kiĢinin bulunduğu ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler. 

3.2 TEKLĠF SAHĠBĠ’nin madencilik alanında faaliyet gösterdiğini belirten belge 

istenecektir. 

3.3 TEKLĠF SAHĠBĠNĠN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı ―toplam 

varlıklarını‖ ve ―toplam öz kaynaklarını‖ gösterir belgeler istenecektir. Bu kapsamda;  
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TEKLĠF SAHĠPLERĠ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında ―toplam varlıklarının‖ en az 

230.000.000 (ĠKĠYÜZOTUZMĠLYON) TL, ―toplam öz kaynaklarının‖ ise en az 50.000.000 

(ELLĠMĠLYON) TL olması gerekmektedir. ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi 

durumunda bu belgeler, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması 

sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

3.4. Mali durumu göstermek üzere en az 50.000.000 (ELLĠMĠLYON),-TRY. tutarında 

olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (ĠĢ ortaklığı durumunda, 

biri/birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) Banka referans mektubunun ihale ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur.  

3.5 Yabancı TEKLĠF SAHĠP’leri ihaleye katılabilirler. 

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: Teklif verebilmek için TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmesi 

gereken geçici teminat tutarı 15.000.000 (ONBEġMĠLYON) TL’dır. 

5 - TEKLĠF BEDELĠ: 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ, tekliflerini MĠGEM’in iĢbu ihaleye konu kömür madeni için her 

yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği kalori bazlı tüvanan kömür fiyatı üzerinden (birden fazla fiyat 

belirlenmesi durumunda en yüksek değer) 3.000 Kcal/kg kaloride bir linyit için hesaplanan 

tüvenan kömür fiyatından en az %20 oranında olmak üzere % (yüzde) pay olarak verecekler ve 

ihale en yüksek tekliften baĢlanmak üzere sonuçlandırılacaktır. 

6 - TEKLĠFLERĠN EN SON VERĠLECEĞĠ YER VE TARĠHĠ : 

6.1 KATILIMCI’ların, ihaleye katılabilmek için; ihaleye katılabilmek için verilmesi 

gereken belgeler ile tekliflerini iĢbu ihaleye ait Ģartnamede belirtilen Ģekilde hazırlayarak, son 

teklif verme tarihi olan 05.06.2018 günü saat 14:00’e kadar Kurumun Hipodrom Cad. No:12 

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı ve kaĢeli zarf 

içinde elden teslim etmeleri zorunludur. 

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

Kurum, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur. 

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınır. 

Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’de TKĠ Ġhale Salonunda ihale komisyonunda hazır 

bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

6.2 Ġhale dokümanı TKĠ Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Hipodrum Caddesi No: 12 

Yenimahalle / Ankara adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir.  

7 - Ġhale iĢlemleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

Not: 27/04/2018 tarih ve 30404 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız yukarıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 4474/1-1 
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HAVALI EL ALETLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Havalı el aletleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/139491 

Dosya No : 1826485 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Havalı el aletleri (4 kalem) 

b) Teslim Yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarı - Zonguldak 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06.06.2018 ÇARġAMBA günü saat: 15.00 

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

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartnamenin cevapları. 

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

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06.06.2018 ÇARġAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 4441/1-1 
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ELLE KUMANDALI BAKLA ZĠNCĠRLĠ ÇEKTĠRME ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Elle Kumandalı Bakla Zincirli Çektirme alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/237728 

Dosya No : 1822050 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Elle kumandalı bakla zincirli çektirme: 5 kalem (79 adet) 

b) Teslim Yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 07.06.2018 PerĢembe günü saat: 15.00 

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

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Ürün uygunluk belgesi, 

4.2.2. Teknik Ģartname cevapları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 (onbeĢ) 

oranında fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.06.2018 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 4442/1-1 
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TRABZON ġEHĠR HASTANESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠN TEMĠN 

EDĠLMESĠ ĠġĠ ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığından:  

Trabzon ġehir Hastanesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢ 

Birliği Modeli Ġle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu 

Özel ĠĢbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına ĠliĢkin Uygulama 

Yönetmeliği‖ (buradan baĢlayarak ―Yönetmelik‖ olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda 

gerçekleĢtirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 04.01.2002 

tarihli 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. Ġhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi 

kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.  

Ön yeterlik değerlendirmesine iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent – Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92-93 – 0 312 585 65 33 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin 

2.1. Adı:  

Trabzon ġehir Hastanesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢi 

2.2. Niteliği, türü ve miktarı: 

Proje; Sağlık YerleĢkesi ve Ticari Hizmet Alanları yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; 

projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inĢaatını, tıbbi cihazları ve diğer donanım ile 

sağlık yerleĢkesi için gerekli mefruĢatı ve donanımı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca bina ve arazi 

bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme) hizmetini, ortak hizmetler 

yönetimi hizmeti, mefruĢat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, yer ve 

bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti, temizlik hizmeti, hastane bilgi 

yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / resepsiyon / 

yardım masası/taĢıma hizmetleri, çamaĢır ve çamaĢırhane hizmetleri, yemek ve yemekhane 

hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, 

rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve 

Ġdare onayını alacak tıbbi hizmet dıĢındaki alanların da yapım ve iĢletilmesini üstlenecektir.  

3 - ĠĢin yapılacağı yer:  

Proje Trabzon’da yapılacaktır. 

4 - Ġhale konusu iĢin baĢlama ve bitirme tarihi:  
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Kamu Özel ĠĢbirliği modeli ile gerçekleĢtirilecek olan Trabzon ġehir Hastanesi Projesi 

yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 3 yıl, çeĢitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en 

çok 4 yıl, iĢletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleĢme süresi toplam 28 yıl, yapım süresinde 

uzatma verilmiĢse en çok 29 yıldır. 

5 - Ön yeterliğe katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler olduğu: 

5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Ġhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dıĢı 

bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilmektedir. 

5.2. Ön yeterlik baĢvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eĢdeğer belgeler ile ön yeterlik 

Ģartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir. 

5.3. Ġsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim 

Belgesi sunması gerekmektedir. Aday bir iĢ ortaklığı ise; ortaklardan birinin bu belgeleri sunması 

yeterlidir. Altyüklenicilerin söz konusu kalite belgelerini sunması koĢul tutulmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

6.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri:  

6.1.1. Mali Durum Öğelerini; isteklinin görevlendirmeye tek baĢına aday olması 

durumunda tüzel kiĢiliği adına, ortak giriĢim olarak göreve aday olunması durumunda ise 

ortaklardan birinin aĢağıda belirtilen oranları ve diğer koĢulları son iki yılın ( 2016 – 2017 ) veya 

son üç yılın ( 2015 – 2016 – 2017 ) ortalamasında sağlaması istenecektir. Mali durum için ölçütler 

aĢağıda açıklanmıĢtır: 

Oranlar 

1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması; 

2) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,40 olması; 

3) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok 0,35 olması 

6.1.2. Aktif Varlıklar: 

Aktif varlıklar toplamı en az 400.000.000 USD ( Amerikan Doları ) olmalıdır.  

Ortak giriĢim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan en az birinin bu 

Ģartı sağlaması gerekmektedir. Ortaklardan her birinin tek baĢına yetersiz olması durumunda 

ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karĢılanamaz. 

6.1.3. Diğer KoĢullar: 

1) Ciro veya net satıĢların 100.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması, 

2) Öz kaynaklar toplamının 150.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması. 

Yukarıdaki Diğer KoĢullar kapsamındaki 1) ve 2) numaralı koĢullardan herhangi birinin 

sağlanması yeterlidir; ortak giriĢimlerde ortaklardan her birinin tek baĢına yetersiz olması 

durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karĢılanabilir; ancak bu durumda ortaklık 

firmalarından biri istenen rakamların en az yarısını tek baĢına karĢılamalıdır. 
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6.1.4. Banka Referans Mektubu 

Adayların bankalardaki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi veya üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 50.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ ndan daha az 

olmamalıdır. Ortak giriĢim ise, firmaların toplamının bu tutarı sağlaması yeterlidir. Adayların 

bunu gösteren Ek 3’ te örneği bulunan banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Ortak 

giriĢim ise, ortaklıktaki firmaların sundukları banka referans mektuplarının toplamı ile bu ölçüt 

karĢılanabilir. 

6.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: 

Ġsteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan 

önceki; (a) son onbeĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım iĢinin tamamını veya en 

az % 80 oranında tamamlamıĢ olması, (b) son beĢ yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin 

hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluĢturmuĢ olması veya en az bir yıllık süre boyunca 

iĢletimini tedarik etmiĢ olması, (c) son beĢ yıl içinde hastane veya sağlık kuruluĢlarına yıllık 

ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiĢ olması, (ç) son beĢ yıl içinde 

hastane veya sağlık kuruluĢlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar 

hizmeti vermiĢ olması Ģeklindedir. 

7 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı:  

Ön yeterlik dokümanı Ġdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cd. No: 9/5 Kat:7 

Bilkent – Ankara adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık 

Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 

hesap numarasına 20.000,00 TL yatırıldıktan sonra Ġdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri 

alınabilir. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur. 

8 - Ön yeterlik baĢvurusunun sunulacağı yer ile son baĢvuru tarihi ve saati: 

Ön yeterlik baĢvuruları 22.06.2018 günü saat 15.00’e kadar Ġdare’nin T.C. Sağlık 

Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

6001. Cadde No:9 Kat:7 Bilkent – Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

9 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: 

Ön yeterlik ihalesi 22.06.2018 günü saat 15.00’ da Ġdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık 

Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 

Kat:7 Bilkent – Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. 

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim 

yapılacaktır. 

10 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler 

lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı: 

Ön yeterlik değerlendirmesi, baĢvuru koĢullarını karĢılayan yerli ve yabancı tüm 

isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

11 - Ortak giriĢimlerin ön yeterlik değerlendirmesine baĢvurup baĢvuramayacağı: 

ĠĢ ortaklıkları ön yeterlik baĢvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar baĢvuruda 

bulunamaz. 4466/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

DeğiĢik 48 inci maddesinde yer alan Ģartları taĢımak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

hükümlerine göre çalıĢtırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvurular Personel Daire BaĢkanlığına, Ģahsen 

yapılacaktır. Posta ile yapılacak baĢvurular ve eksik belge ile yapılacak baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanması gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar baĢvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 

olup, bu adayların baĢvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 

reddedilecektir. 

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup 

bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek baĢvuru formu ekinde bir 

adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, özgeçmiĢ, bilimsel çalıĢma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; Profesör 

kadrosuna baĢvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 6 takım, Doçent 

kadrosuna baĢvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 takım, olarak 

sunacaklardır. 

 

Birimi Unvanı K/D Adet Niteliği 

TIP FAKÜLTESĠ 

Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 

Tıbbi Biyoloji alanında Doçent olmak ve 

ruhsatlı bir Doku Tipleme Laboratuvarında en 

az 5 yıl kalite yönetim sorumluluğu deneyimine 

sahip olmak. 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 Uyku bozuklukları ile ilgili yayınları olmak. 

Üroloji Profesör 1 1 
Rekonstrüktif öroloji konusunda yurtdıĢı 

deneyimi olmak. 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Profesör 1 1 

Perinatoloji Yan Dal Uzmanı olmak ve 

intrauterin geliĢme geriliği olan gebelerde 

nesfatin düzeyleri ile ilgili çalıĢması olmak. 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Doçent 1 1 
Ġn vitro maturasyon sikluslarında tek embryo 

transfer konusunda yayını olmak. 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Doçent 1 1 

Üreme Yardımcı Tedavi Merkezi klinik 

direktörlüğü yapmaya uygun sertifikasyonu 

olmak ve böyle bir merkezde en az 2 yıl aktif 

olarak çalıĢmıĢ olmak. 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 1 

Eritropoetinin rat aĢil tendonu iyileĢme 

sürecinde biyomekanik etkileri üzerinde ve 

mediopatellar plikanın artroskopik aksizyonun 

kıkırdak dejenerasyonuna etkileri üzerine 

çalıĢmaları olmak. 
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Birimi Unvanı K/D Adet Niteliği 

TIP FAKÜLTESĠ 

Radyoloji Doçent 1 1 
GiriĢimsel Radyoloji ve Nöroradyoloji diploması 

olmak. 

Kardiyoloji Doçent 1 1 
Kardiyak otonomik nöropati konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Ġç Hastalıkları Doçent 1 1 Endokrinoloji alanında Doçent olmak. 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Nörogörüntüleme, biyolojik psikiyatri, kiĢilik 

özellikleri üzerinde çalıĢmaları olmak ve 

psikoterapi alanında sertifikası bulunmak. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Moleküler 

Biyoloji 
Profesör 1 1 

Bitki DNA belirleyicileri ve bakteri moleküler 

tiplendirme konularında çalıĢmaları olmak. 

Moleküler 

Biyoloji 
Profesör 1 1 Bakteriyel enzimler üzerine çalıĢmaları olmak. 

Analiz ve 

Fonksiyonlar 

Teorisi 

Profesör 1 1 Matris dizileri üzerine çalıĢmaları olmak. 

Yüksek Enerji ve 

Plazma Fiziği 
Doçent 1 1 

Deneysel parçacık fiziği ile parçacık 

fenomenolojisi-preonlar üzerinde çalıĢmaları 

olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Bilgisayar ve 

Öğretim 

Teknolojileri 

Eğitimi 

Profesör 1 1 

BiliĢim, bilgi güvenliği, robotik ve 

mühendislik eğitimi alanlarında çalıĢmaları 

olmak. 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Sıvı kristaller ve grafen üzerinde çalıĢmaları 

olmak. 

Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 
Eğitim ve okul yönetimi konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Eğitim 

Programları ve 

Öğretim 

Doçent 1 1 
Öğrenme stilleri ve barıĢ eğitimi konularında 

çalıĢmaları olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Siyasi Tarih Profesör 1 1 

Rusya tarihi, Türkiye-Rusya iliĢkileri, Rus dıĢ 

politikaları ve Avrasya konularında çalıĢmaları 

olmak. 

Muhasebe ve 

Finansman 
Profesör 1 1 

Finans alanında Doçent unvanı almıĢ olmak, 

çevre finansmanı ve türev piyasalar 

konularında çalıĢmaları bulunmak. 

Muhasebe ve 

Finansman 
Profesör 1 1 

Muhasebe alanında Doçent unvanı almıĢ 

olmak. 

Yönetim 

Bilimleri 
Profesör 1 1 

Kamu Yönetimi Bilim Alanında Doçent 

unvanına sahip olmak, Türk kamu yönetiminde 

bilgi teknolojilerine dayalı uygulamalar ve 

kamu personel yönetimi konularında çalıĢmaları 

olmak. 
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Birimi Unvanı K/D Adet Niteliği 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

Arazi ve Su 

Kaynakları 
Profesör 1 1 

Sulama ve hassas tarım konularında 

çalıĢmaları olmak. 

Hayvan 

YetiĢtirme 
Profesör 1 1 

Kanatlı hayvan yetiĢtirme ve ıslahı alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Kelam Profesör 1 1 
Ġnsan hakları, din özgürlüğü, siyaset ve çevre 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Siyer-i Nebi ve 

Ġslam Tarihi 
Profesör 1 1 

Siyer, siyer usulü, siyer kaynakları konularında 

çalıĢmaları olmak. 

MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Elektronik Profesör 1 1 
Veri madenciliği, biyomedikal iĢaret ve 

görüntü iĢleme konularında çalıĢmaları olmak. 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

Beden Eğitimi ve 

Spor Eğitimi 
Doçent 1 1 

Eğitim ve psikososyal alanlarında çalıĢması 

olmak. 

TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Makine Profesör 1 1 

Metal matriksli kompozitlerin üretimi, 

iĢlenebilirliği ve abraziv aĢınması konularında 

çalıĢmaları olmak. 

AFġĠN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kimya 

Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Nano boyutta ıĢıldar maddeler ve tiyoüre 

bileĢikleri konusunda çalıĢmaları olmak. 

 4426/1-1 

—— • —— 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeĢitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvurma 

Atama ve Yükseltilme Ġle Ġlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aĢağıda belirtilen 

Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Kadroya baĢvuracak adaylar, BaĢvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel 

Dairesi BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. 

NOTLAR 

- Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeĢ) gün içerisinde müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

- BaĢvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman 

ArĢivi bölümünden ulaĢılabilir. 

- Ġlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde yer alan Ģartları taĢıyor olması gerekmektedir. 
 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Der. Ad. Niteliği 

Ziraat Fakültesi Zootekni 
Hayvan 

YetiĢtirme 
Profesör 1 1 

Bombus arısı konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 4443/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve

Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2018/6)

–– Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası

Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi

Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

NOT: 20/05/2018 tarihli ve 30426 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi ile 2. mükerrer

sayılı Resmî Gazete’de Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


