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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 56. Sayfadadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için
yurt içinde ve yurt dışında birey olarak kadın ve kadının rollerine ilişkin her alanda araştırma
ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak,
b) Kadının kendi gözünde ve toplumda değerinin ve durumunun geliştirilmesi için kadın
konularına duyarlı ve ilgili çalışmalar yapan birimlerle işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek,
c) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile özel ya da resmi kuruluşlarla
birlikte projeleri desteklemek ve yürütmek, kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda
bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kadınla ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma
hayatı, sağlık, toplumsal cinsiyet gibi konularda yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,
b) Yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme
yapmak, projeler hazırlamak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayınlarla akademik çevrelerle ve kamuoyu ile paylaşmak,
c) Yapılan araştırmalar ve Merkezdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrultusunda, kadın sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak,
ç) Kadınla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepler yönünde inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, yapacağı etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak için Balıkesir’de
ve ülke genelinde çalışmalar yapmak,
e) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi
olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
g) Kadın konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
ğ) Kadın konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı
oluşturmak,
h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün
görev yapan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü değiştirebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının
görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi
yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak
ve toplantılara başkanlık etmek,
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını
hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
d) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor
vermek,
f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdürden oluşur. Üyelerin görev süresi
üç yıldır. Görevlendirmelerdeki usule göre üyelerin görev süresi uzatılabilir. Süresi dolmadan
ayrılan üyenin yerine kalan süre için bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez toplanır. Yönetim
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
Eşitlik durumunda Müdürün kullandığı oy yününde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
c) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek, çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,
karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak,
g) 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen
ve Rektör tarafından belirlenen Üniversite öğretim elemanı üç kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde seçilen en az
üç, en fazla altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri
seçilir.
(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
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(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından
konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,
b) Kadın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek,
Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sunmak,
c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda
uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili raporu
Müdüre sunar.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KOMPOZİT ARAŞTIRMA EĞİTİM
VE SİMÜLASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma
Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim
ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
organlarının görevlerine ve işleyişine ait hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kompozit malzemeler, geleneksel malzemeler ve alternatif malzemeler alanında araştırmalar yapmak, disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek,
b) Üniversitenin kompozit malzemeler konusundaki uygulamalı mühendislik ve disiplinler arası araştırmaları için ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak,
c) Üniversitedeki kompozit malzeme alanındaki teorik, deneysel ve nümerik bilimsel
faaliyetlerin kalitesini yükseltmeye yönelik farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu
yüksek düzeyde araştırmalar yapmaya yardımcı olmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine
katkı sağlamak,
ç) Öncelikle Güney Marmara bölgesi olmak üzere ülkemiz genelinde katma değeri yüksek kompozit malzeme üretim ve kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,
d) Üniversite ve diğer üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, sanayi, kamu kurum ve
kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak,
e) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol göstermek, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları olan uzman araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek,
f) İlgili kurum ve kuruluşların Merkezin amaçları çerçevesindeki projeleri ile Üniversite
bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarına Merkez laboratuvarının
kapasitesi ölçüsünde destek sağlamak,
g) Merkezi, araştırma ve teknoloji geliştirmede bir mükemmeliyet merkezi haline getirerek araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek, başarılı ve seçkin öğrencilere yüksek
lisans ve doktora çalışmalarını yapabilecekleri bir ortam oluşturmak,
ğ) Merkezin tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek,
h) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmaya yönelik katkı sağlamak,
ı) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihaz alt yapısının günün
koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve aktif tutulmasını sağlamak.
Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:
a) Kompozit malzeme teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak,
b) Kompozit malzeme teknolojileri alanında güncel bilimsel ve teknolojik faaliyetleri
ve yenilikleri izlemek, kompozit malzemelerin kullanıldığı çeşitli bilimsel, teknik araştırma
ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ulusal
ve uluslararası ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine yurt dışından
transfer edilen teknolojilerin uyarlanması da dâhil olmak üzere kendi alanına giren konularda
danışmanlık hizmeti sağlamak,
c) Kompozit malzeme teknolojileri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet
alışverişinde bulunmak,
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ç) Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamındaki araştırma ve teknoloji geliştirme
faaliyetlerine katılmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,
d) Merkezde uygulanacak her türlü araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin
insan sağlığı ve güvenliğine dikkat edilerek ve insan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için
gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak,
e) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmek,
f) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak,
bu amaçla kurs, seminer gibi kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, bu kuruluşların problemlerine
çözüm yolları aramak, sürekli ve proje bazlı araştırma ve proje grupları marifetiyle projeler
hazırlamak ve gerçekleştirmek,
g) Üniversite bünyesindeki ilgili bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında ortak yürütülecek araştırma ve eğitim programlarını koordine etmek, yürütmek, yürütülmesine yardımcı olmak,
ğ) Yapılacak araştırmalar için ilgili bilim dalları tarafından ortaklaşa kullanılan ve kullanılması planlanan laboratuvar ekipmanlarının Merkez altında bir araya getirilerek daha etkin
kullanımını sağlamak,
h) Enstitüde yapılan yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacıların Merkezin olanaklarından yararlanmasını sağlamak,
ı) Ortaöğretim öğrencileri arasında kompozit malzemeler konusunda farkındalığın oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ortaöğretim kurumlarında kısa süreli seminerlerin düzenlenmesini sağlamak,
i) Üniversitede kompozit malzeme konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve
yönlendirmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek,
j) Deneysel ve nümerik eğitim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan laboratuvar ve
birimleri kurmak ve bunların geliştirilmesini sağlamak,
k) Merkezin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yurt içinde veya dışında yetişmeleri
için imkânlar sağlamak,
l) Kompozit malzemeler konusunda gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerden elde edilen
verilerin ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre, sempozyum ve konferanslarda bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,
m) Kompozit malzeme konusunda bir dokümantasyon merkezi oluşturarak, ilgililerin
gerekli bilgilere ve kaynaklara kolayca erişebilmesi için imkân sağlamak,
n) Merkezin kuruluş amacı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları
yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma,
deney, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği
gibi görev süresi dolmadan aynı usul ile görevden alınabilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak seçer.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak,
c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli
gördüğü hallerde birimler arası görev ve personel değişikliği yapmak,
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve kompozit malzemeler üzerinde yapılan işlemlerin sağlık kurallarına uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu
konuda yönlendirmek,
d) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek,
e) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak,
f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
g) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek,
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
h) Sürekli ve proje bazlı araştırma ve proje gruplarının oluşumunu sağlamak ve bu kurulları toplantıya çağırmak,
ı) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak,
amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
i) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek ve yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim
üyeleri arasından Müdür tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden
oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde kompozit malzemeler konusunda deneyimli öğretim
üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya
Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Müdür
aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle
yeniden görevlendirilebilirler.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa, salt çoğunluk ile
toplanır. Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği
son bulur. Boşalan üyelik için Müdür aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
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b) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yöntemi
ile ilgili konularda kararlar almak,
c) Merkezin çalışmaları için gerekli sürekli ve proje bazlı araştırma grupları ve komisyonlarını kurmak ve görevlerini düzenlemek,
ç) Üniversitede ilgili bilim dalları ve bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacı ile protokoller düzenlemek,
d) Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek,
e) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle
ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,
ğ) Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; kompozit malzeme konusunda çalışmaları ile tanınan yurt içinden veya yurt dışından öğretim üyeleri ve/veya bu konuda çalışmalarda bulunan
kamu ve özel sektör kurum kuruluş temsilcileri ve uzmanları arasından istekleri halinde, Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Danışma Kurulu
en az üç üyeden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri
ile aynı şekilde olur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda
danışmanlık yapar ve Kurula sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü cihaz ve demirbaşlar öncelikli olarak Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.
Diğer hükümler
MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 31/5/1999
tarihli ve 23711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkezin Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No: 2003/479
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2003/479 Es. 2007/279 Kr. sayılı dava dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
6556/1-1

—— • ——

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No: 2018/105
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan sanık Tuncay ATMACA hakkında
mahkememizce yapılan yargılama sonucu 05/03/2018 tarih E. 2018/105, K. 2018/107 sayılı
kararla, sanığın 5271 Sayılı CMK'nın 12-18 Md. gereğince Mahkememizce Yetkisizlik kararı
verilerek Kütahya Nb. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Dosyada sanık olarak bulunan SÜLEYMAN ve MÜESSER oğlu, 23/12/1969 ÇAL
doğumlu TUNCAY ATMACA'nın herhangi bir adresinin mevcut olmaması, tüm aramalara
rağmen bulunamayıp tebligatın yapılamaması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.
maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilan yoluyla ilanen tebliğine, hüküm özetinin
ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına ve tebliğin yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt
kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir baĢka Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe
gönderilmek suretiyle CMK'nın 18/3, 267. ve 268. maddeleri gereğince Aydın 1 Ağır Ceza
Mahkemesine itiraz yolu açık olduğuna, itiraz yoluna gidilmediği takdirde 1 hafta sonrada
kesinleĢeceği ilan olur.
6593

—— •• ——

Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/622
Karar No : 2018/43
Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içinde muhafaza altına alınmıĢ
olan eĢya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı
22/01/2018 tarihli ilamı ile sanıklar Volkan Doğrusöz ve Servet Öcalan hakkında TCK. 116/1
maddesi gereğince 12'Ģer ay hapis, TCK. 142/2-h maddesi gereğince 5'er yıl hapis cezası, SSÇ.
Mustafa Tamer hakkında TCK. 142/2-h maddesi gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve TCK. 116/1
maddesi gereğince 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiĢ olup, tüm aramalara
rağmen karar katılan Mohamed ve Salha oğlu, 1984 doğumlu, Suriye nüfusuna kayıtlı GHYATH
MAYRE'ye tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
6567

—— • ——

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2018/272
Karar No : 2018/47
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas
ve karar numarası yazılı 12/06/2018 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince hakkında açılan
davanın reddine karar verilen, Nurbibi ve ġirbethan oğlu, 1997 Afganistan doğumlu, REġĠD
AKBERĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢtır.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
6570
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
5 KALEM (216 ADET) CER MOTOR YATAĞI SATIN ALINMASI ĠġĠ
ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/371533
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Sivas Araç Bakım Servis
Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 71983 - 0 346 221 19 00
c) Elektronik Posta Adresi
: sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
adı ve miktarı
: 5 Kalem TaĢıyıcı Yatak Alım ĠĢi (Cer Motor Yatağı)
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosuna (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) 04/09/2018 günü saat
14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte
toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, Z-32 nolu oda)
5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosunda (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli
TeĢekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve
Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat Ek Bina, 1. Kat, Z-32 nolu oda) temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
6589/1-1

—— • ——

AMASYA ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, ĠHSANĠYE MAH. BULUNAN TAġINMAZ ÜZERĠNE
KAN BAĞIġ MERKEZĠ ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Amasya Ġli, Merkez Ġlçesi, Ġhsaniye Mah. 1771 Ada, 1 Nolu parsele kayıtlı taĢınmaz
üzerine kan bağıĢ merkezi inĢaatı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 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. Esvafçı 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 03.09.2018 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 05.09.2018 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.
6646/1-1

30 Temmuz 2018 – Sayı : 30494

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

BELLĠ ĠSTEKLĠLER ARASI ĠHALE ĠLANI
Milli Savunma Bakanlığından:
1 - "ĠZMĠR KARA KOMUTANLIĞI BAKIM TESĠSĠ VE ĠKMAL DEPOSU ĠNġAATI"
YAPIM ĠġĠ,
2 - "ĠZMĠR DĠSKO-HĠT HARP KARARGÂHINDAKĠ ĠÇĠLEBĠLĠR SU
BORULARININ DEĞĠġTĠRĠLMESĠ" YAPIM ĠġĠ,
3 - "ĠNCĠRLĠK HAVAALANI FĠLO HAREKÂT VE HAT BAKIM BĠNASI
YAPILMASI" YAPIM ĠġĠ,
4 - "ĠZMĠT TANK ÇĠFTLĠĞĠ (TF-18) ĠLE SANDIKLI POMPA ĠSTASYONU (AE-5)
ARASI YÜKSEK BASINÇLI HAT VANALARININ DEĞĠġĠMĠ" YAPIM ĠġĠ,
5 - "BALIKESĠR VE BANDIRMA TANK ÇĠFTLĠKLERĠNDE YANGIN HĠDRANT
SĠSTEMĠ YAPILMASI" YAPIM ĠġĠ,
6 - "DOĞU ANADOLU AKARYAKIT BORU HATTI HEYELAN HASARLARI"
YAPIM ĠġĠ,
7 - "KONYA HAVAALANI (FOB) OPERASYON VE KARARGÂH BĠNASI
RESTORASYONU" YAPIM ĠġĠ,
8 - "KONYA HAVAALANI FOB UÇAK PARK SAHASI RESTORASYONU" YAPIM
ĠġĠ,
9 - "AFYON, ÇUKURHĠSAR VE ESKĠġEHĠR POL TESĠSLERĠNDE BETON
KAPLAMALI SAHALARIN VE MERDĠVEN RESTORASYONU" YAPIM ĠġĠ,
YUKARIDA ADI GEÇEN 9 FARKLI YAPIM ĠġĠ ĠÇĠN, 4734 SAYILI YASA’NIN
3 (B) MADDESĠ MUAFĠYETĠ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864
SAYILI KARARNAME ESASLARI ĠLE MSY.:202-5 (E) SAYILI NATO GÜVENLĠK
YATIRIMLARI YÖNERGESĠ UYARINCA ÖNERĠ KABUL EDĠLECEKTĠR. BU
KAPSAMDA; ĠSTEKLĠ OLAN FĠRMALARIN, HER BĠR Ġġ ĠÇĠN AYRI AYRI
HAZIRLANMIġ OLAN ÖN DUYURUYU,
1, 3 VE 8 NO’LU ĠġLER ĠÇĠN; BĠR DĠLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESĠS
GÜVENLĠK BELGESĠ VE KĠġĠ GÜVENLĠK BELGESĠ ĠLE
2, 4, 5, 6, 7 VE 9 NO’LU ĠġLER ĠÇĠN; BĠR DĠLEKÇE VE VEKÂLETNAME ĠLE
BĠRLĠKTE BAġVURARAK AġAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN
DUYURUDA ĠSTENEN BELGELERĠ HAZIRLAYARAK,
1, 2 VE 3 NUMARALI ĠġLER ĠÇĠN 14 AĞUSTOS 2018 SALI GÜNÜ SAAT 11.00’E
KADAR,
4, 5 VE 6 NUMARALI ĠġLER ĠÇĠN 15 AĞUSTOS 2018 ÇARġAMBA GÜNÜ SAAT
11.00’E KADAR,
7, 8 VE 9 NUMARALI ĠġLER ĠÇĠN 16 AĞUSTOS 2018 PERġEMBE GÜNÜ SAAT
11.00’E KADAR AġAĞIDAKĠ ADRESE ELDEN VEYA ĠADELĠ TAAHHÜTLÜ OLARAK
TESLĠM ETMĠġ OLMALARI GEREKMEKTEDĠR. POSTADA YAġANAN GECĠKMELER
DĠKKATE ALINMAYACAKTIR.
ADRES:
MSB LOJĠSTĠK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (ĠNġ.-EML.)
ĠHALE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11)
BAKANLIKLAR/ANKARA
6498/1-1

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

30 Temmuz 2018 – Sayı : 30494

SIRTTAN DÜġME BÜYÜKBAġ HAYVAN DERĠSĠ (KELLE DERĠSĠ DÂHĠL)
SATIġI YAPILACAKTIR
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2018 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını
kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaĢ hayvan kesimlerinden elde
edilecek sırttan düĢme deriler (kelle derisi dâhil) kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2 - SatıĢ Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler düzenleyecekleri teklif
mektuplarını 7 Ağustos 2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve
ArĢiv ĠĢleri ġube Müdürlüğüne teslim edecektir.
3 - SatıĢa ait Ģartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi
BaĢkanlığından ve Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında temin edilebilir.
4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir.
6551/1/1-1

—————

BÜYÜKBAġ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER ĠLE
HAYVANSAL YAĞ SATIġI YAPILACAKTIR
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2018 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını
kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaĢ hayvan kesimlerinden elde
edilecek sakatat, yan ürünler ile hayvansal yağlar (Bingöl, Denizli, Erzurum ve Yozgat
Kombinalarımızda üretilen hayvansal yağlar hariç) kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2 - SatıĢ Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler düzenleyecekleri teklif
mektuplarını 8 Ağustos 2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel
Evrak ve ArĢiv ĠĢleri ġube Müdürlüğüne teslim edecektir.
3 - SatıĢa ait Ģartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi
BaĢkanlığından ve Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında temin edilebilir.
4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir.
6551/2/1-1

—————

KÜÇÜKBAġ HAYVAN DERĠSĠ VE BAĞIRSAK SATIġI YAPILACAKTIR
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2018 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını
kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaĢ hayvan kesimlerinden elde
edilecek deri ve bağırsaklar kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2 - SatıĢ Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler düzenleyecekleri teklif
mektuplarını 7 Ağustos 2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve
ArĢiv ĠĢleri ġube Müdürlüğüne teslim edecektir.
3 - SatıĢa ait Ģartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi
BaĢkanlığından ve Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında temin edilebilir.
4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir.
6551/3/1-1
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KÜÇÜKBAġ HAYVAN SAKATATI SATIġI YAPILACAKTIR
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van, Sivas ve Yozgat Kombinalarınca 2018 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını
kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaĢ hayvan kesimlerinden elde
edilecek sakatatlar kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2 - SatıĢ Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler düzenleyecekleri teklif
mektuplarını 8 Ağustos 2018 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel
Evrak ve ArĢiv ĠĢleri ġube Müdürlüğüne teslim edecektir.
3 - SatıĢa ait Ģartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi
BaĢkanlığından ve Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karĢılığında temin edilebilir.
4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satıĢı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satıĢ yapmakta serbesttir.
6551/4/1-1

—— • ——

TAġINMAZ ÜZERĠNDE MUHTELĠF TESĠSLER YAPTIRILIP, TÜM MASRAFLARIN
YÜKLENĠCĠ TARAFINDAN KARġILANARAK ĠġLETĠLMESĠ VE 25 YIL
KĠRA SÜRESĠ SONUNDA DEVREDĠLMESĠ
ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Sapanca Belediye Başkanlığından:
1 - Ġhalenin Adı, konusu ve Ģekli ile iĢin niteliği, nevi ve miktarı:
Adapazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü ile yapılan sözleĢmeler kapsamında;
a. Kullanım tasarrufu Ġdaremize ait olan Mahmudiye Mahallesi Ġncebel A Tipi Mesire
Yerinin (6,1 Ha),
b. Kullanım tasarrufu Ġdaremize ait olan Mahmudiye Mahallesi Sapanca Serisi 14 ve 15
Nolu Bölmelerde ki 19.805,00 m2 orman alanın 17.430,00 m2 Teleferik Hattı + 2.462,00 m2
Teleferik Ġstasyonu),
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Belediyemize tahsisli olan;
c. Ġlçemiz Kırkpınar HasanpaĢa Mahallesi 360 nolu parselin (9.610 m2: Teleferik
Ġstasyonu ve zemin altı en az 2 katlı kapalı otopark-üstü yeĢil alan),
d. Yukarıda (a) bendinde bulunan taĢınmaz üzerinde A tipi mesire yeri, günübirlik, sosyal,
sportif vb. tesislerin yapımı (b ve c) bentlerinde bulunan taĢınmazlar üzerinde teleferik hattı,
teleferik istasyonları, otopark yapımı için ilgili tüm masrafların Yüklenici tarafından karĢılanarak,
iĢletilmesi, kira süresi sonunda Ġdaremize bedelsiz devredilmesi Ģartı ve amacıyla 25 yıllığına
kiralanacaktır. Ġhale konusu iĢ kapsamında olup da Ģartname ve eklerinde ayrıntıları belirtilen
yapım, bakım, onarım ve iĢletme giderlerinin tamamı Yükleniciye ait olup, Yüklenici Ġdareye
karĢı her hangi bir iddia ileri süremeyeceği gibi talepte de bulunamayacaktır. Kira ve iĢletme
süresi 25 yıl olup süre, sözleĢmenin taraflarca imzalanması sonrasında yer teslimi tarihinden
itibaren baĢlayacaktır.
Yukarıda a, b, c ve d bentlerinde bulunan tüm iĢletmeler, Yükleniciye yer teslim
edilmesinden sonra Teleferik Tesisi (otopark dahil) için en geç 18 ay içinde, Mesire Alanı için en
geç 24 ay içinde inĢaatları tamamlanarak iĢletmeye açılacaktır.
Ġstekli, yukarıda detayları verilen iĢi bir bütün halinde kabul ederek teklifte bulunacaktır.
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2 - Ġhalenin Muhammen Bedeli (25 yıllık)

: 25.060.250 TL + KDV

Ġhalenin Geçici Teminatı

: 751.807,50 TL

Kira, iĢletme net karından Ġdare payı ve diğer ödemelere iliĢkin Ģartlar Ġdari ġartnamenin
26. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.
3 - Ġhaleye ait Ģartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sapanca Belediyesi Emlak ve
Ġstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00-TL karĢılığında temin edilebilir. Ġstekli
ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluĢturan belgelerde yer alan koĢul, Ģart ve
kuralları kabul etmiĢ sayılır. Ġhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dosyasını satın almaları
zorunludur.
4 - Ġhale, 10.08.2018 Cuma günü saat 10:00’da Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu,
RüstempaĢa Mah., Mimar Sinan Cad. No: 12 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanunu’nun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Ġhaleye katılım
belgeleri kapalı bir zarf ile en geç ihale saatine kadar Ġdareye teslim edilmelidir.
5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenen belgeler;
a. ĠletiĢim bilgileri beyanı.
b. Kimlik bilgisine iliĢkin belge.
c. Ticaret ve / veya sanayi odası, esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası faaliyet /
kayıt belgesi.
d. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.
e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı.
f. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı.
g. ĠĢ ortaklığı beyannamesi.
h. Teklif mektubu.
i. Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
j. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına iliĢkin belge.
k. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge.
l. Yer gördü belgesi.
m. Ġsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge ve beyanı.
n. Ġsteklinin, son 10 yıl içinde ve en az 3 yıl süreyle teleferik tesisi ĠĢletmeciliği yaptığına
dair resmi kurum ve kuruluĢlardan almıĢ olduğu iĢ deneyimine iliĢkin belge.
o. Toplam 10.000.000 TL’den az olmamak üzere banka referans mektubu.
p. Bilânço ve gelir tabloları: Ġstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 3 yıla ait toplam
cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. Ortalama KDV hariç ciro 15.000.000 TL’ den az
olmamalıdır.
6 - Ġdare, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6596/1-1
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28 KALEM MUHTELĠF ÇALIġMA TEZGÂHI VE METAL MALZEME DOLABI
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Okul Komutanlığı ihtiyacı
28 kalem muhtelif çalıĢma tezgâhı ve metal malzeme dolabı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde
belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 08.08.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6644/1-1
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LASTĠK TEKERLEKLĠ YÜKLEYĠCĠ VE DAMPERLĠ KAMYON KĠRALANMASI
HĠZMETLERĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere Lastik Tekerlekli Yükleyici ve Damperli
Kamyon Kiralanması Hizmetleri iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları
dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer
almaktadır.
Ġhale Kayıt numarası

: 2018/378501

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/

b) Telefon ve faks numarası

: 332 734 5930-36 - 332 734 5938

c) Elektronik posta adresi

: -

KONYA

2 - Ġhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamızın

2018/2019

Kampanya

döneminde

kullanılmak üzere 1 Ad. Lastik Tekerlekli Yükleyici ve
1 yıl süre ile kullanılmak üzere 1 Ad. Damperli Kamyon
Kiralanması ve ÇalıĢtırılması iĢidir.
b) Yapılacağı yer

: Ereğli ġeker Fabrikası

c) ĠĢin süresi

: Lastik Tekerlekli Yükleyici için Fabrikamız kampanya
süresi
(tahmini 150 gün), Damperli Kamyon için ise 1 yıl

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 09/08/2018 PerĢembe günü, saat: 10:30

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ġhale dokümanı Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.
Dahil) 100,00- TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.

6650/1-1
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ÇEġĠTLĠ EBATLARDA LASTĠK TAMĠRĠ VE KAPLAMA
YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ĠĢletmemiz ihtiyacı olan Lastik Kaplama ihalesi aĢağıda belirtilen tarih ve saatte
yapılacaktır.
1 - Ġdarenin Adresi

: Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111
45500 Soma/MANĠSA

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
b) Elektronik posta adresi

Fax: 612 20 13 - 613 20 13

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - Ġhale konusu hizmetin a)-

Niteliği - Türü - Miktarı

ĠKN

Dosya No

2018/376367

2018/1136

ÇeĢitli ebatlarda lastik tamiri ve
1

kaplama yapılması iĢi

Ġhale Tarihi

ĠĢin

ve Saati

Süresi

15/08/2018

30 gün

Saat: 14:00

b) Yapılacağı yer

: Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) ĠĢin süresi

: Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Komisyon odası
Soma/ Manisa

4 - Ġhale dokümanı; Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111

45500

Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 150,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

6604/1-1
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ÇINAR ĠLÇESĠ FATĠH MAHALLESĠ PARK YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çınar Belediye Başkanlığından:
Çınar Ġlçesi Fatih Mahallesi Park Yapım ĠĢi yapım iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler
aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/360490
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: GAZĠ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23
21750 ÇINAR/DĠYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası
: 4125112178 - 4125112161
c) Elektronik Posta Adresi
: cinarbelediye@mynet.com
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Çınar Ġlçesi Fatih Mahallesi 101 Nolu Ada 1 Nolu
Parselde 5911,46 m2 Park Yapım ĠĢi Ayrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Diyarbakır Ġli Çınar Ġlçesi Fatih Mahallesi
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır.
ç) ĠĢin süresi
: Yer tesliminden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim
günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Çınar Belediyesi 2. Kat Ġhale Komisyon Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 15.08.2018 - 10:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı
alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ġstekliler, ihale konusu yapım iĢinde alt yüklenicilere yaptırmayı
düĢündükleri iĢlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. 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 serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya
da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri:
Son on beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ve benzer iĢlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
A) ALTYAPI ĠġLERĠ XVIII. GRUP SAHA ĠġLERĠ BENZER Ġġ OLARAK KABUL
EDĠLECEKTĠR.
4.4.2. Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer iĢe denk olarak Mimarlık, ĠnĢaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı kabul
edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karĢılığı
Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
Ġhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 300 TRY (Türk Lirası), yurtdıĢı için
400 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TC ZĠRAAT BANKASI ÇINAR ġUBESĠ ÇINAR
BELEDĠYE HESABI yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler,
ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak
gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır.
Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç
ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, Her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde
verilecektir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Diğer hususlar:
Ġhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
6554/1-1
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ĠKĠZGÖLLER A TĠPĠ MESĠRE YERĠ YAPILARININ YAPILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ
ĠNTĠFA HAKKI KARġILIĞI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığından:
1. ĠĢin Konusu: Ġlçemiz Ġkizgöller A tipi Mesire alanında vaziyet planına, uygulama
projelerine, intifa (kullanım) hakkı Ģartnamesi ve teknik Ģartnamede ayrıntıları belirtilen hususlara
uygun olarak tüm alanların düzenlenmesi, yapı, tesis ve donatıların yapılması, amaçları
doğrultusunda 25 yıl süre ile iĢletilmesi ve süre sonunda Kapaklı Belediyesine bedelsiz
devredilmesi iĢi 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapaklı Teklif Usulü
ile ihale edilecektir.
2. Ġntifa (kullanım) Hakkı Tesisi;
Ġli
: Tekirdağ
Ġlçesi
: Kapaklı
Mahalle/Köyü
: Pınarça
Mevkii
: Ġkizgöller
Yüzölçümü
: 10,57 Hektar
Cinsi
: Mesire Yeri
Sınırları
: Ġhale Ģartnamesi eki Vaziyet Planında gösterildiği ve
koordinat listesinde belirtildiği gibidir.
Niteliği
: Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)
Mülkiyeti
: Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğü
Tahmin Edilen Bedel (Yıllık) : 74.500,00 TL + KDV’dir. (Ġlk yıl intifa (kullanım) hakkı
bedeli)
Yapılacak Yapıların Tahmini
Yatırım Bedeli
: 12.560.688,38 TL
Geçici Teminat
:
379.055,65 TL
(Tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 12.560.688,38 TL
ile artırıma esas ilk yıl tahmini intifa (kullanım) hakkı
bedeli 74.500,00 TL'nin toplamı olan 12.635.188,38 TL
'nin yüzde 3 (üç) 'ü 379.055,65 TL’dir.)
Ġntifa Hakkı (kullanım) Süresi : 25 yıl (Ġntifa (kullanım) hakkı sözleĢmesinin imza
tarihinden itibaren yapım süresi dahil 25 yıldır.)
Ġhale Tarihi ve Saati
: 16.08.2018 - 14:00’da
(Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT)
idaresinin saat ayarı esastır.)
Ġhalenin Yapılacağı Yer
: Ġnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı
Belediyesi Hizmet Binası 9. kat Toplantı Salonu 59510
Kapaklı/TEKĠRDAĞ
Ġhale Usulü
: 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 35/a maddesi
uyarınca kapalı teklif usulü.
Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: Ġhale ġartnamesi 1.000,- TL
bedelle Ġnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı/TEKĠRDAĞ adresinden Kapaklı
Belediyesi Hizmet Binası GiriĢ Kat Emlak Ġstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca
ücretsiz olarak görülebilir.
Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Usulüne uygun olarak hazırlanmıĢ
teklifler en geç 16.08.2018 tarihine rastlayan PerĢembe günü saat 14:00'a kadar sıra numaralı
alındılar karĢılığında Ġnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı Belediyesi Hizmet
Binası 9. kat Toplantı Salonu 59510 Kapaklı/TEKĠRDAĞ adresinde Kapaklı Belediyesi Encümen
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BaĢkanlığı'na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ
zarfın üzerine komisyon BaĢkanlığı’nın adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve
soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen gün ve
saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen
teklifler ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilemez.
3. Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenecek Belgeler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Yasal yerleĢim sahibi olduklarını gösterir belge,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile elektronik posta adresi beyanı,
c) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası yada esnaf ve sanatkar
odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) Ġdari Ģartnamede belirtilen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici
teminat mektupları dıĢındaki teminatların Kapaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne
yatırıldığına veya Kapaklı Belediyesine ait banka hesabına girdiğine dair makbuz,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, idari Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı
beyannamesi,
ğ) Ġdari Ģartname ekinde yer alan teklif mektubu,
h) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı,
ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan yazı aslı,
i) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge,
j) ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt
YÜKLENĠCĠ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,
k) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
direkt ya da dolaylı 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
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serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği
tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.
l) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, tüzel kiĢinin mimar veya mühendis
ortağının mezuniyet belgesinin sunulması,
m) Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından (ç), (d), (h) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin
ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının ortaklarından birinin (k) ve (l) bendindeki belgeyi
sunması zorunludur.
n) Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler
1. Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 12.560.688,38 TL’nin % 10'undan az
olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka
referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. Yukarıdaki kriter,
mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık
oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer
belgeleri.
a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin,
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali
müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın 0,50'den küçük olması, yeterlilik
kriteridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son üç yıla kadar olan
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler
Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
a) Ġsteklinin veya isteklinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız
denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiĢ
iĢtirakleri ile birlikte oluĢturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren
gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen
yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
ĠĢ bu maddesinin (a) bendinde belirtilenlerin cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin
%25'inden, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen
yapım iĢlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilir.
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Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu taktirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
o) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler
1. Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da
maliyet artı bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin
olarak;
a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan iĢlerde, ilk
sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine
ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen,
ç) Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine
ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında
denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen iĢlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme
bedelinin en az % 80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl
içinde geçici kabulü yapılan,
ĠĢlere iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunulması zorunludur. Ġsteklinin a, b, c, ç ve d
maddelerinde yer alan iĢlerden birine ait belge sunması yeterli olacaktır.
Ġstekli tarafından tahmin yatırım maliyet bedelinin % 25 'inden az olmamak üzere, ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin
sunulması gerekir. ĠĢ deneyimine iliĢkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri
tarafından bizzat yapılan bir iĢe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup
Ģirketi tarafından sözleĢmeye dayalı olarak baĢkasına yaptırılan iĢlere yönelikte olabilir.
ĠĢ ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iĢ deneyim tutarının tamamını
karĢılaması halinde diğer ortaklardan iĢ deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.
p) Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler
Bu ihalede benzer iĢ olarak; günübirlik tesis veya spor amaçlı turistik tesis veya eğlence
merkezi veya rekreasyon veya turizm kompleksi veya Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde
değerlendirilecek Benzer ĠĢler Tebliğinde yer alan B/III grubu iĢler yapmıĢ olunması kabul
edilecektir.
4. Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmez.
5. ġartname ve eklerinin, Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek veya tüzel kiĢilerce veya ortak
giriĢimlerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmalıdır.
6. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
7. Ġhale, Ġdari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
8. ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, intifa hakkı tesisi ihale Ģartnamesi
hükümleri uygulanacaktır.
9. Ġhale Komisyonu Ġhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ġlan olunur.
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BAKIM ONARIM HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik
Daire Başkanlığından:
TDLHZM-68 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT HER TÜRLÜ
MAKĠNE VE TEÇHĠZATIN PLANLI BAKIM ĠġLERĠ HĠZMET ALIMI TPAO Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Ġhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye
iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/381657
1 - Ġdarenin
a) Adres
: Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 06530 ÇANKAYA/
ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122072000 - 3122869073
c) Elektronik Posta Adresi
: ihale@tp.gov.tr
ç) Ġhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://www.tp.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktar
: Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü
Bakım Onarım ve Nakliyat BaĢmühendisliğince faaliyeti
yürütülen Planlı bakım atölyesindeki ve ihtiyaç duyulan
tüm petrol sahalarındaki her türlü workover kuleleri,
hareketli sondaj kuleleri, iĢ makinaları, hafif, ağır vasıta
araçların ve ihtiyaç duyulan tüm makine ve teçhizatın
Planlı Bakım ĠĢleri için 2 (Ġki) adet personel ve 1 (bir)
adet kamyon üzerine monteli seyyar yağlama setiyle, 36
(otuz altı) ay süre ile yapılması iĢidir.
b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü
Bakım Onarım ve Nakliyat BaĢmühendisliği Planlı
Bakım Atölyesi, tüm petrol sahaları ve ihtiyaç duyulan
tüm yerlerdir.
: ĠĢin süresi, iĢe baĢlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı)
aydır: Söz konusu hizmet alım iĢi 01.09.2018 tarihinde
baĢlayacaktır.
: TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik ve Lojistik Daire
BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180.
Cad. No. 10 06530 ÇANKAYA / ANKARA
: 07.08.2018 - 14:30

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler:
Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (Ġkiyüz Türk Lirası)
karĢılığı TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire BaĢkanlığı 6. Kat Oda No:602
Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 06530 Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN
EVRAK SERVĠSĠ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10 06530 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Ġstekliler söz
konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmıĢ) takvim
günüdür.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Yönetmeliği’ne göre
yapılmaktadır.
6648/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri A. O. F17-c2, c3, c4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı
almak için 20.07.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
6645/1-1
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İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.

KADRO
BĠRĠMĠ

BÖLÜMÜ

ANABĠLĠM DALI

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

UNVANI

ADET

Dr. Öğretim

1

Üyesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğretim

ve Klinik Mikrobiyoloji

Üyesi
Dr. Öğretim

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizyoloji

1

1

Üyesi
Dr. Öğretim

1

Üyesi
Dr. Öğretim

1

Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık
belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet
dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1
ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir.
BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve Ģartları belirtilen, Üniversitemiz Fakültelerinde
açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim
üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için
ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına müracaat dilekçeleri
ekinde;
1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
3 - Üç adet fotoğraflarını,
4 - Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
5 - Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formunu (3 Adet)
6 - BaĢvuracak adayların baĢvuru formu ile Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması
Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
7 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmıĢ olan
Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Ġlkelerinde yer alan
formları,
8 - Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde
a) ÖzgeçmiĢlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan
olunur.
- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki Ģartları ve Üniversitemiz
http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmıĢ olan "Üniversitemiz Birimlerinde
Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atanma Ġlkeleri"nde belirtilen Ģartları sağlamıĢ
olmaları,
- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini
belirtmeleri,
- YurtdıĢından alınmıĢ Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmıĢ
olması gerekmektedir.
NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin
eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ANABĠLĠM DALI
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ

Doçent

PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ

1

PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ

1

Dr.
Öğretim
Üyesi

AÇIKLAMA
Protetik DiĢ Tedavisi alanında Doçent
unvanı almıĢ olmak. Protez kaide
materyallerinin güçlendirilmesiyle ilgili
çalıĢma yapmıĢ olmak.
Protetik DiĢ Tedavisi alanında Doçent
unvanı
almıĢ
olmak.
Protez
materyallerinin polisajlanmasıyla ilgili
çalıĢma yapmıĢ olmak.

30 Temmuz 2018 – Sayı : 30494

ANABĠLĠM DALI

RESMÎ GAZETE

Doçent

Dr.
Öğretim
Üyesi

Sayfa : 35

AÇIKLAMA

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Periodontoloji alanında Doçent unvanı
PEĠRODONTOLOJĠ

almıĢ olmak. Periodontal hastalığın
1

tedavisi ile sistemik hastalık iliĢkisini
inceleyen çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
Ġlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak.
DĠN BĠLĠMLERĠ

1

Din

Psikolojisi

alanında

doktora

yapmıĢ olmak.
TIP FAKÜLTESĠ
Göğüs Hastalıkları alanında doçentlik
GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

unvanı almıĢ olmak. Pnömokonyosis ile
ilgili çalıĢma yapmıĢ olmak.
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

KULAK, BURUN VE BOĞAZ

alanında doçentlik ünvanı almıĢ olmak.
1

HASTALIKLARI

Septum

deviasyonları

konusunda

çalıĢma yapmıĢ olmak.
Göz Hastalıkları alanında doçentlik
GÖZ HASTALIKLARI

1

unvanı almıĢ olmak. Keratoplasti
konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

EREĞLĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Fizik Eğitimi alanında doçent unvanına
FĠZĠK EĞĠTĠMĠ

sahip olmak ve Kuantum Fiziğinin
1

Öğretimi hakkında çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent

SOSYAL BĠLGĠLER EĞĠTĠMĠ

unvanına sahip olmak ve BeĢeri ve
1

Ekonomik

Coğrafyalar

hakkında

çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
1

Yönetmeliği
–– Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama

4

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
9

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

10

c - Çeşitli İlânlar

33

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
44

Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

