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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SİMÜLASYON VE MODELLEME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simülasyon ve
Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 32. Sayfadadır.
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ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Tıp ve sağlık bilimleri alanında gerekli olan simülasyon eğitimlerini planlamak ve
yürütmek.
b) Tıbbi simülasyon eğitimi ve araştırma programı yürütmek için gerekli araçları ve
eğitmenleri sağlamak.
c) Tıp eğitiminin bir parçası olarak tıbbi simülasyonu kullanarak gerekli bilişsel ve teknik becerileri geliştirmek.
ç) Üniversitede görev yapan öğretim üyelerini simülasyon temelli eğitimlere yönlendirmek.
d) Aynı alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda iş birliğini oluşturmak.
e) Merkez imkânlarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin simülasyona dayalı bilimsel-teknolojik çalışmalar yapmasını sağlamak ve bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek, yetiştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek ve önerilerde bulunmak.
f) Medikal konularda bilimsel seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel
faaliyetlerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Tıpta uzmanlık alanlarını ilgilendiren konularda uzmanlık öğrencilerine eğitim vermek ve uzmanlık sonrası sürekli mesleki gelişime katkıda bulunmak.
b) Erişkin ve pediatrik hastalara uygulanan temel ve ileri yaşam desteği konularında
öğrencilere ve uzmanlık öğrencilerine eğitim vermek, uzmanlık sonrası eğitimleri gerçekleştirmek.
c) Acil triajda hasta yönetimi, beyin ölümü ve donör bakımı gibi kritik durumların simülasyonu ile eğitimler gerçekleştirmek.
ç) Cerrahi branşlarda uzmanlık eğitimi yapan uzmanlık öğrencileri için laparoskopik
ve robotik cerrahilerde simülasyon aracılı eğitimler gerçekleştirmek.
d) Sanal gerçeklik simülatörlerini kullanarak teknik becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler gerçekleştirmek.
e) Takım çalışması, kriz yönetimi, liderlik, görev yönetimi, geri bildirim, kişisel değerlendirme gibi teknik dışı becerilerin kazandırılmasını hedefleyen eğitimler gerçekleştirmek.
f) Simülasyona dayalı eğitim ve araştırma yoluyla bir öğrenme ortamı sağlayarak hasta
güvenliğinden ödün verilmeksizin hataların en aza indirilmesini sağlamak.
g) İlgi alanına giren konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak.
ğ) Sağlık hizmetlerinde simülasyon temelli eğitim ile öğrencilerin hastalara fizik muayene uygulama, uygun kişilerarası iletişimi kullanma ve doğru klinik akıl yürütme gibi önemli
klinik davranışları yönetmelerine yardımcı olan aktif bir öğrenme tekniği oluşturmak.
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h) Geri bildirim ve bilgi alma becerileri ile iletişim becerilerine katkıda bulunmak.
ı) Simülasyon alanındaki araştırmalarla literatüre bilimsel katkıda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl
süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının
da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından
birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi ve bağlı alt birimleri yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkezin ve bağlı alt birimlerin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.
c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait
esasları, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek toplantı ve gündemini oluşturmak, alınan kararları uygulamak.
d) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak.
f) Merkezin çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
g) Merkeze bağlı yeni alt birimlerin açılmasını teklif etmek, organize etmek ve yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet
alanlarında çalışmaları olan altı Üniversite öğretim elemanıyla birlikte en fazla dokuz üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
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ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.
e) Merkezin yürüteceği kurs, seminer, eğitim, test, analiz ve benzeri faaliyetlerle ilgili
kararlar almak.
f) Merkezce yürütülen faaliyetlerin, hizmetlerin, gelir ve giderlerin dağılış ve kullanılış
şekillerinin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını denetlemek ve tavsiye kararları almak.
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma raporunu hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere,
Müdürün önerisi, Rektörün onayı ile Üniversitede görevli öğretim üyeleri ya da Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan kamu veya özel sektör çalışanları arasından görevlendirilen olmak üzere en fazla on bir üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları ve uygulama birimleri
MADDE 14- (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve verimliliğini arttırmak üzere Müdürün ve Yönetim Kurulunun önerisi, Rektörün onayıyla çalışma
grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri, Müdürün
ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15- (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

5662

—— • ——

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ

5675
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Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinden:

5674
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAP, YÜP POMPALARININ MONTAJ-DEMONTAJ
BAKIM ONARIM İŞLERİ İLE SU POMPAJ İSTASYONLARININ İŞLETME HİZMETİ
ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:
TDLHZM-1507
İhale Kayıt No
: 2022/473056
1. İdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 / 06530
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası
: 0 312 207 26 80
Faks 0 312 286 73 74 / 0 312 286 90 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr
2. İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 24 Ay Süre İle 41 Eleman, 7 Adet 4*4 Pikap, 1
Adet 4*2 Pikap, 1 Adet Kamyonet (Transit), 7 Adet
Kaynak Makinesi ve 7 Adet Jeneratör Çalıştırılarak,
Yap, Yüp Pompalarının Montaj-Demontaj Bakım
Onarım İşleri İle Su Pompaj İstasyonlarının
İşletilmesi Hizmeti Alımı.
b) Yapılacağı yer
: TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Tüm
Petrol Sahalarına ve İhtiyaç Duyulan Tüm Yerlere
c) İşin süresi
: 24 Ay
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10 Çankaya /
ANKARA
GENEL
MÜDÜRLÜK
6.KAT
TOPLANTI
SALONU
İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale
salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma
katılacaklardır)
b) Tarihi ve saati
: 07.06.2022 Salı Saat 14:30
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da
belirtildiği ortak girişim beyannamesi,
f) İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge,
h) İdari şartnamenin 7.7. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen yerli
istekli olunduğunu gösteren belgeler,
i) İdari şartnamenin 7.5. ve 7.6. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
k) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (e) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek
üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (g)
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya
özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren
belgeleri,
sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere,
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin
veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş
deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.
İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan
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ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu
kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
4.2.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Kamu veya özel sektörde olmak üzere Petrol veya Gaz sektöründe teknik personel
çalıştırmaya dayalı hizmet işleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca veya Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre
içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine
ekleyebilirler.
4.4. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş ya da
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.
5. İhale dokümanı;
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya bdolanbay@tpao.gov.tr istenebilir.
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O.
Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965)
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.
6. Teklifler, 07/06/2022 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
11. İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
12. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve
yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre
yapılmaktadır.
5719/1-1
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TRAPEZ KESİTLİ BAĞ DEMİRİ PARÇALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Trapez kesitli bağ demiri parçaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g)
bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a)Adı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı

b)Adresi

Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2
67090 Zonguldak

c)Telefon ve Faks Numarası 0372 259 47 67 – 0372 259 19 00
ç)İhale Dokümanının
Görülebileceği ve Satın
Alınabileceği Yer

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi
Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68.
Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA

d)Tekliflerin verileceği yer

TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125
ZONGULDAK

e)Elektronik Posta Adresi

ibrahim.onder@ taskomuru.gov.tr

2-İhale Konusu Alımın/
Hizmetin
a)Dosya No

2221059

b)İKN

2022 / 493201

c)Niteliği, Türü, Miktarı

Mal alımı – Trapez kesitli bağ demiri parçaları - 5 kalem

ç)Teslim Yeri / İşin
Yapılacağı Yer

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası /
Zonguldak

d)İşe Başlama Tarihi

Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri
başlayacaktır.

e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer

TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK

b)Tarih ve saati

04.07.2022 Pazartesi günü saat : 15:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye
%15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla tüm malzemeler için en düşük fiyat esasına
göre belirlenecektir.
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif
verilecektir.
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz
12- Fiyat avantajı uygulanması.
12.1. Yerli malı teklif eden istekliye ‘‘ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. Yerli malı
teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi
esas alınarak hesaplanacaktır.”
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
5665/1-1
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EVSAFI BOZUK MELASIN SATIŞI VE MELAS TANKININ TEMİZLİĞİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızda mevcut evsafı bozuk melasın satışı ve melas tankının temizliği Türkiye
Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde kapalı teklif ve açık artırma suretiyle
ihale edilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi
: Erzurum Karayolu Üzeri 7. km MERKEZ/KARS
b) Telefon ve faks numarası : 0 474 213 5721/ 0 474 213 5733
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Evsafı bozuk ve kristalize olmuş yaklaşık 200 ton
(±%20 toleranslı) melasın satışı ve 1 adet 5.000 m³’ lük
melas tankının temizliği işidir.
b) Yapılacağı yer
: Kars Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: 30 (otuz) iş günü içinde işin tamamlanması
gerekmektedir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03/06/2022 CUMA günü, Saat = 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; Belgelerin aslı veya noter tasdikli
suretleri verilecektir. İsteklilerin tebligat için adres beyanı, iletişim bilgilerini de içeren teklif
zarfına ekleyecekleri belgeler ise şunlardır:
a- Teklif mektubu
b- İmza Sirküleri
c- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesi
d- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği
e- Kayıtlı olduğu Meslek Odası veya Ticaret Odası Belgesi
f- Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi
g- Taahhütname
5-İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 200,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
6-Teklifler Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilecektir.
İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması)
gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları
gerekmektedir. Teklife yetkili kişilerin bulunmaması halinde verilen ilk teklifler İhale
Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.
7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
9-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5644/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından:
1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Üçkuyu Mahallesi 1300 ada 3 nolu parselde bulunan M1
alanlı ve emsali e=0,90 olan; 10.623,65 m2 arsanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
Alanı m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale
Saati

Üçkuyu Mahallesi
10.623,65
1300 ada 3 nolu
m2
parsel

29.746.220,00TL

2.974.622,00 TL

02.06.2022

1 Taksit peşin kalanı
10:00 ikişer ay arayla 2 taksit
olarak

Taşınmaz Bilgi

Ödeme Şekli

KDV MUAFTIR.
Ödemeler, toplamda üç eşit taksit halinde yapılması gerekmekte ve peşinat olan ilk
taksitin sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle 7 gün içerisinde ödenmesi, kalan iki taksitin ise
yine sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ikişer ay arayla ödenmesi gerekmektedir.
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı olup ihaleyi kazanan gerçek/tüzel kişinin 2 yıl
içerisinde inşaat çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Bu süre ilgili idarenin onayı ile 1 yıl
uzatılabilecektir.
2- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü
İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 02.06.2022
tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi
uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.
3- İsteklilerden Aranılan Belgeler
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda
sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1.Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
4.Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi
5.Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa,
isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza
beyannamesi
6.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
7.İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya
tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler
8.Belediyemize borcu olmadığına dair belge
9.İhale dokümanı satın alındığına dair belge(Şartname sayfalarının tamamı imzalı
olmalıdır.)
4-Tekliflerin Verilmesi
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 02.06.2022 tarihi saat 10:00’a kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (Yenişehir
Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.
Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
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Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.
İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri
gerekmektedir.
5- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı
İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mesai saatleri
içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.
5634/1-1
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE
YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünden:
Kanun Kapsamı: 2886
Bölge Müdürlüğü: Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Anafartalar OİM
İhale Tarihi: 02.06.2022 // İhale Saati: 11:00
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/
Sıra
No
1

Şefliği

Cinsi, Nevi, Boy ve
Sınıf

İstif No

GÖKÇEADA Yapraklı Dikili Ağaç
TOPLAM:

118

Adet

m3/Ster

Muhammen
Bedeli
TL

126

81400

8.498,600

488,00

124.420,00

126

81400

8.498,600

488,00

124.420,00

Parti
No

Miktarı

Geçici Teminat
TL

1-İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2-İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/
adreslerinden temin edilmelidir.
3-Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR09000
1000503915848925001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen
Parti No belirtilmelidir.
4-İrtibat için: 0(286) 814 1404
5496/2-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Açık Kitap Vakfı (AKVA)
VAKFEDENLER: Ahmet Kot
VAKFIN İKAMETGAHI: Balıkesir
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.04.2022 tarihli ve E:2022/69, K:2022/93
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Medeniyetlerin karinesi, ilmin ruhu, irfanın yaşayan muhafızı olan
“kitap” ve onun ihtiva ettiği “kadim bilgi” için her türlü çalışmayı yapmak ve vakıf senedinde
yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (Doksanbin Türk Lirası) nakit
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların nereye devredileceği Mütevelli Heyet üyelerinin yedide
beş (5/7) çoğunluğunun kararıyla belirlenir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
5664/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma
1

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

5

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

7
15

c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

18

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.

