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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Not Ortalaması;
a) Birinci sınıfın sonunda; 1,50-1,99 olan ve en az 50 AKTS kredilik ders alan,
b) İkinci sınıfın sonunda; 1,70-1,99 olan ve en az 100 AKTS kredilik ders alan,
c) Üçüncü sınıfın sonunda; 1,80-1,99 arasında olan ve en az 150 AKTS kredilik ders
alan,
öğrenciler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler. Ayrıca öğrenciler mezuniyet

için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmede harfli sistem

kullanılır. Bu amaçla, kullanılan harfler ve sayısal eşdeğerleri karşılıkları şöyledir: 
Harfli Başarı Notu Sayısal Eşdeğeri

AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
F 0
IA 0 ”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diploma notunun AKTS puan ve tanım karşılıkları şöyledir:

“(6) FD ve F alınan dersler tekrarlanabileceği gibi sadece sınavlarına da girilebilir. Der-
sin tekrarlanması durumunda, eskiden alınan notların ne olduğuna bakılmaksızın yeni alınan
not geçerli sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİSTİK UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2011 27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/12/2012 28493
2- 4/12/2015 29552
3- 8/8/2016 29795
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik 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 Ka-

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Lojistik alanında bilimsel araştırmalar yapmak, ileri teknoloji lojistik uygulamaları

ile ilgili araştırmalar yapmak, lojistik sektörüne güncel veri üretmek, ileri lojistik teknolojileri

geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler gerçekleştirmek; raporlar ve strateji belgeleri hazır-

lamak, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek ve benzeri faaliyet ve etkinliklerde bulunmak. 

b) Lojistik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, yerel yönetim ve özel sektör

kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Lojistik sektörüne güncel veri üretmek.

b) İleri lojistik teknolojileri geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler gerçekleştirmek.

c) İleri teknoloji lojistik uygulamaları ile ilgili araştırmalar yapmak.

ç) Sektör raporu hazırlamak.

d) Sektöre yönelik strateji belgesi üretmek.

e) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sektördeki firmalarla araştırma projeleri ge-

liştirmek.

f) Sektör firmalarının devlet desteklerinden yararlanmalarını sağlamak.
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g) Ulusal ve uluslararası örgütler ile işbirliği yaparak ortak politikalar belirlemek.
ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri verilmesi,

bilimsel ve teknik işbirliği yapılması, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve
insan kaynaklarından yararlanılması ve ortak çalışma grupları kurularak ortak projeler üretil-
mesi, mevcut projelere iştirak edilmesini sağlamak.

h) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel
yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgi ve teknolojileri kamuoyu ile paylaşmak.

ı) Sektörün talepleri doğrultusunda eğitim programları düzenlemek.

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, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari per-
sonel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygu-
lanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre
karşı sorumludur. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim
üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa
süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev sü-
resinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının
da görevi sona erer. 

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rek-
törlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini

ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin tam

zamanlı öğretim elemanları arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç

üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-

yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

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

lamak.

c) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasına, değiştirilmesine

ve kaldırılmasına karar vermek.

ç) Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin ve proje gruplarının çalışma esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

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

e) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör tarafından önerilen konularda işbirliği

tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev

alabilecek birimleri tespit etmek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini belirlemek.

g) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değer-

lendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek.

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapmış diğer

üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,

sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren

üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve

öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Mer-

kezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sun-
maktır.

(2) Danışma Kurulu gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar
oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir ça-
lışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TİCARET UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak

kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Merkezinin

amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal refah

ve kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Üniversite, kamu ve iş dünyası ve sivil toplum örgütleri

ile işbirliğini geliştirmek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ticaret ve perakendecilik

alanında liderlik kapasitelerinin, uzmanlık, yeni eğilimler ve girişimci süreçlerinin geliştirilmesi

amacıyla araştırmalar gerçekleştirmek, tüm paydaşların bilgi ve vasıflarını geliştirerek doğru

karar alma, inovasyon, iyi yönetişimi öne çıkartan özgün organizasyonlar düzenlemek, ticaret

ve perakende alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını

Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Ticaret ve perakende sektörü konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans,

sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,

resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,

ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak

yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde ticaret ve perakende alanında ün yapmış bireylerin

bilgi birikimi ve tecrübelerinin değerlendirilmesine, toplumla paylaşılmasına imkân veren or-

ganizasyonel ve fonksiyonel yapılar oluşturmak.

d) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim elemanlarını hedef

alan ticaret ve perakende ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak,

sertifika programlarını diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek ve uygulamak ve

başta bakkal, mağaza, market ve alışveriş merkezleri olmak üzere ticaret alanında satış ele-

manlarından saha yöneticilerine, görsel sorumlulardan pazarlama yöneticilerine ve üst düzey

yöneticilere kadar sektörün tüm kadrolarına eğitim veren bir kurum olmak.
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e) İnsan kaynakları, ticaret ve perakende stratejileri, kurumsallaşma, kategori ve merc-

handising, satış, altyapı, bayilik sistemleri, görsel mağazacılık, işletme modeli ve kadrolar arası

iletişim konusunda artan rekabet ortamında, fark yaratacak hizmet kalitesini geliştirmeye ça-

lışan şirketlere, fark yaratacak yetkin insan gücü yetiştirmede destek olacak, genel katılıma

açık ve kurumların gereksinim ve istekleri doğrultusunda kurumlara özel eğitimler vermek.

f) Kariyer merkezi ile ortak olarak özel sektör temsilcileri ile görüşerek üniversitedeki

öğrenciler için iş ve staj imkânları yaratmak.

g) Firmanın strateji ve yol haritasının oluşturulmasını sağlayıcı, ticaret ve  mağazacılığın

tüm alanlarında hizmet veren, firma karlılığını hedeflerken odaklanılması gereken tüm konuları

inceleyen, mağazalarda mükemmel hizmete ulaşmak için kurumlara özel çalışan, bakkal, ma-

ğaza ve market yöneticilerinin yetkinliklerini geliştiren, çalışanların bilgi ve becerilerinin art-

masını sağlayan danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Ticaret ve geleneksel perakendenin kurumsallaşması ve bu bilincin toplumda yay-

gınlaştırılması amacı ile örnek sosyal sorumluluk projelerini koordine etmek ve hayata geçir-

mek.

h) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası

bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımla-

mak.

ı) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari per-

sonel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygu-

lanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre

karşı sorumludur. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim

üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa

süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev sü-

resinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının

da görevi sona erer. 

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör

tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün

onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Üniversite Senatosu tarafından üç yıllık süre için
görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere
yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir kez, gerekli olduğunda da Müdürün
çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen

ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri
ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim ele-
manları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş
dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu
en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aran-
maz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp
tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken büro ve sair
çalıma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir
çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama 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 Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini, 
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c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü, 

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Ulaştırma Sistemleri ile
ilgili her alanda araştırma yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Ulaştırma sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları,

kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek. 
b) Yurt içinde ve yurt dışında ulaştırma sistemleri ile ilgili araştırma ve incelemeler

yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek.
c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ulaştırma sistemleri ile

ilgili ders ve seminerler verilmesini, öğrencilerin bu konulara yönelmesini ve tezler hazırla-
masını özendirmek. 

ç) Ulaştırma sistemleri konulu araştırmalara ve projelere üniversitelerin bilimsel araş-
tırma birimlerinin destek sağlamasına öncülük etmek. 

d) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak. 
e) Ulaştırma sistemleri konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak.
f) Ulaştırma sistemleri ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak. 
g) Ulaştırma sistemleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek. 
ğ) Ulaştırma sistemleri ile ilgili laboratuvar açmak ve bu konuda kamu ve özel kuru-

luşlara katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkez yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari per-
sonel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygu-
lanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre
karşı sorumludur. 
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim

üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa

süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev sü-

resinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının

da görevi sona erer. 

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör

tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim

Kurulu kararlarını uygulamak. 

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

hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe

sunmak. 

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin aka-

demik ve/veya idari personeli arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç

üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez Müdürün belirleye-

ceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak. 

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

lamak. 

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak. 

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

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,

görev alabilecek birimleri tespit etmek. 

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını belirlemek. 

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değer-

lendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak. 
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g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek.

ğ) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek. 

h) Personel ihtiyacını belirlemek. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin akademik ve/veya idari personeli,

Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniver-

sitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil

toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler

yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve

öneriler hakkında çoğunluk aranmaz. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine

yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. 

(2) Danışma Kurulu, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lıma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir ça-

lışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VERİMLİ ELEKTRONİK, 

AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesi Enerji Verimli Elek-

tronik, Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışma usul

ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesi Enerji Verimli Elektronik,

Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kap-

sar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Özyeğin Üniversitesi Enerji Verimli Elektronik, Aydınlatma Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; enerji verimli teknoloji geliştirme ve uygulamalara
destek vermek amacıyla; öncelikle Türkiye’de ve paralel olarak dünyada enerji verimli ileri
aydınlatma ve ekran teknolojileri başta olmak üzere şunlardır:

a) Enerji verimli yüksek katma değerli elektronik teknolojilerin geliştirilmesine ve uy-
gulamalarının somut değerlere dönüştürülmesine katkı sağlamak.

b) Üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile teknoloji ve somut projeler geliştirmesini
ve bilgi transferini sağlayacak ortak kullanım alanlarını geliştirerek işlevsel hale getirmek.
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c) Türkiye’de yaşam ve hizmet kalitesini arttıracak, ileri enerji verimli aydınlatma tek-
nolojileri uygulamalarının sektörün eğitimine ve dönüşümüne katkı sağlamak.

ç) Türkiye’nin ileri teknolojiler konusunda akademik ve endüstriyel düzeyde dünyaya
entegre olmasını desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Öncelikli olarak ileri enerji verimli elektronik, aydınlatma ve ekran teknolojilerinin,

ayrıca yüksek katma değerli bağlantılı teknolojilerin Türkiye’de geliştirilmesine ve üretilmesine
olanak sağlamak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak.

b) Üniversite-endüstri-kamu arasında ortak çalışma alanları kurmak ve ortak stratejiler
geliştirmek.

c) Yurt içi ve yurt dışında yayınlar yaparak bilgi paylaşımını sağlamak.
ç) Üniversitedeki öğrenci ve araştırmacıların bu konudaki temel bilgilerini artırmak

için ders, seminer ve diğer bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak.
d) Üniversitedeki öğrenci ve araştırmacıların bu konudaki lisansüstü eğitimleri alabil-

meleri için programlar açma faaliyetlerinde bulunmak.
e) İlgili akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bünyesinde toplayarak projelere aktif

katılımlarını sağlamak ve bu amaçla onlara rehberlik yapmak.
f) Merkez ile ilgili yapılacak enerji verimli yüksek katma değerli elektronik teknoloji-

lerinin araştırmalar için gerekli donanım ve teçhizatın altyapısını sağlamak ve bu altyapının
Merkez içindeki ve dışındaki araştırma ve uygulamalarda kullanılması için girişimlerde bu-
lunmak.

g) Üniversite içinde ve dışında Merkez ile birlikte çalışmak isteyen araştırmacı ve uy-
gulayıcıların çalışmalarının Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygunluğunu ve katkısını incele-
yip, yeni ortak çalışma alanları tanımlamak.

ğ) Uluslararası ortamda oluşan yeni teknoloji ve uygulama yöntemlerini inceleyip, en
uygun teknolojinin Türkiye’de sanayi kuruluşları ile pratik düzeyde uygulanmasına destek ver-
mek ve bu amaçla araştırma ve geliştirme amaçlı çalışmalar yapmak.

h) Kişi ve kuruluşlardan gelecek taleplerin akademik bölümler ile birlikte ele alınıp,
uygun çözüm yollarının bulunmasına öncülük etmek.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili politikaların belirlenmesi konusunda, ilgili kuruluşlara
destek vermek.

i) Yeni teknoloji, yöntem ve politikalar konusunda gerekli araştırma ve uygulama ça-
lışmalarını yapmak ve bunların uluslararası uygulamalarını belirlemek.

j) Endüstri-Üniversite ortaklığı enerji verimli teknolojileri konusunda bilgilendirici faa-
liyetlerde bulunmak.

k) Enerji verimli teknolojileri alanında bilgi paylaşımı amaçlı ulusal ve uluslararası top-
lantı ve kongreler düzenlemek.

l) Ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, sunmak, bu projelerde yer almak
ve yürütmek.

m) Araştırma sonuçlarının uygulamaya ve ürüne dönüşmesinde sanayi kuruluşları ile
ortak biçimde teknolojinin ticarileşmesini ve böylece uygulanabilirliğini arttırarak ekonomik
büyümeyi canlandırmaya yardım etmek.
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n) Sanayi kuruluşları ile birlikte bilimsel amaçlı ortak eğitim, araştırma ve proje faali-

yetlerinde bulunmak, buna uygun eğitim materyali, içeriği, enerji verimli teknoloji ve ekip-

manların oluşturulmasında rol almak.

o) Üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan

öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak.

ö) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer ilgili 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, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı

görev yapan öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir

Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve ge-

liştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri ya-

parlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanıyla bir-

likte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim

Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek.
ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla bir platform hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkı sağlayacak, Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite
dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak
üzere en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
Rektör tarafından üç yıl süre ile belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-

rilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TED Üniversitesinden:

TED ÜNİVERSİTESİ TİCARET ARAŞTIRMALARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan,

TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TAM) amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan, TED Üni-

versitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TAM) amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (TAM): TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) TEDÜ: TED Üniversitesini,
f) Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ticaret teori ve uygulamaları alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek.
b) Mal ticareti konusunda politika yapıcıların ihtiyaç duyduğu alanlarda ortak projeler

yürüterek Türkiye’yi öne çıkaracak hususlarda çalışmalar yapmak.
c) Dünyada ve Türkiye’de önemi giderek artan hizmet ticareti konusunda detaylı araş-

tırmalar üreterek bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak ve politika yapıcılara girdi
sağlamak.

ç) Ticaret alanında gerekli bilgi birikimini ve altyapıyı oluşturarak özel sektör ve sanayii
kuruluşlarının bu alandaki ihtiyaçlarına yardımcı olmak, yatırım yapmalarını cesaretlendirmek
ve gerekli Ar-Ge ve eğitim desteğini vermek.

d) Ticaret konularının toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasını sağlamak ve bu konuda
toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmak amacıyla uluslararası etkinlikler düzenlemek, eğitim
faaliyetlerini koordine etmek ve çeşitli yayınlar ve basın aracılığıyla kitlelere ulaşmak.

e) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak ve ticaret konusunda uzman akademisyen-
lerle işbirliği tesis ederek Merkezin altyapısını güçlendirmek.

f) Türkiye’de ve dünyada ticaret alanında çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı
yaratmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Ticaret alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar,

kongreler, sempozyumlar düzenlemek.
c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak.
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ç) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek,

gerekli altyapıyı sağlamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık

ve benzeri çalışmalar yapmak.

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve ulus-

lararası işbirliğini geliştirmek.

g) İlgili diğer mevzuatla verilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faali-

yetlerini desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Müdür Yardımcısı.

c) Merkez Yönetim Kurulu.

ç) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; TEDÜ’deki fakültelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar

görevlendirilebilir.

Merkez Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) TEDÜ’de alanında uzman öğretim üyelerinden bir kişi Merkez Müdür

Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü tarafından görevlendirilir.

Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Gö-

reve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna

sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı,

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalış-

malarda bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek iki üyeden olu-

şur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Merkez başkanının her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık

toplanmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duy-

duğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların

temsilcilerinden oluşur:

a) TEDÜ’de Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu kuruluşlarının ilgili temsilcileri.

c) Merkez ile ilgili diğer üniversite ve kuruluş temsilcileri.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Merkez Danışma Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka en fazla

on üye bulunur. Bu üyeler; Merkez Müdürü tarafından belirlenir ve Merkez Danışma Kurulu

üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine

davet edilebilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri,

uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-

mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez

Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TED Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO: 2012/41 
Antalya C. Başsavcılığı'nın 15/03/2012 tarih ve 2012/14950 soruşturma, 2012/5880 Esas 

sayılı iddianamesiyle sanık Serkan Olgun hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti 
Yapma suçundan TCK'nun 188/1-2, 53 maddesi gereğince kamu davası açılmış, sanığın 
kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla KKTC ülkesinde bulunduğu, kendisine 
ulaşılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği takdirde 
Ceza Muhakemesi Kanunun 248. Maddesi gereğince kaçak kararı verilerek öngörülen tedbirlere 
hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

SANIĞIN; 
T.C. KİMLİK NO : 42067637768 
ADI SOYADI : SERKAN OLGUN 
BABA ADI : MUSTAFA 
ANA ADI : HACER 
DOĞUM TARİHİ : 11/09/1979 
DOĞUM YERİ : KIRŞEHİR 
NÜFUSA KAYITLI OLD. İL : KIRŞEHİR 
İLÇE : MERKEZ 
MAH/KÖY : ÖZBAĞ/KIŞLAPINAR 
CİLT NO : 51 
AİLE SIRA NO : 40 
SIRA NO : 84 
SON İKAMETGAH ADRESİ : Siebenbrunnenfekdgasse  26-30/24/14    1050 
  Wien/AVUSTURYA 7036 

—— • —— 
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/17 
Karar No : 2016/12 
Sanık Emrullah Uslu hakkında 5411 Sayılı Kanuna Aykırılık (İtibarın Zedelenmesi) 

suçundan Mahkememize açılan kamu davasında; 
2016/17 Esas 2016/12 Karar sayılı 10.03.2016 tarihli kararla, sanık hakkında iddianame 

ile 5411 sayılı Kanun'un 74. Delaleti ile 158 Maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu 
davası açılmışsa da, Mahkememizin görevini düzenleyen suçların neden olduğu 5411 Sayılı 
Kanun'un 164. Maddesinde tek tek sayıldığı, Bankacılık Kanununda düzenlenen tüm suç 
tiplerinin yargılamasının Ağır Ceza Mahkemesine ait olmadığı, Banka İtibarının Zedelenmesi 
suçunun 5411 sayılı Kanun'un 164. Maddesinde sayılan suçlardan olmadığı, 5235 sayılı Kanun'un 
11. Maddesi uyarınca "Yargılama Görevi ve Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesi'ne Ait Olduğu" 
belirtilerek, 5235 sayılı Yasanın 11. Maddesi, 5411 sayılı yasanın 164. Maddesi ve 4. Maddesi 
uyarınca GÖREVSİZLİK kararı verildiği; 

Ancak, Cuma ve Fatma oğlu, 05.09.1974 Elbistan doğumlu, Kahramanmaraş Nurhak 
Tatlar Mah/Köy. Nüfusuna kayıtlı sanık EMRULLAH USLU'NUN, Türkiye'de mevcut 
adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ döndüğü, MERNİS adresinin Fairfax/Amerika 
Birleşik Devletleri olduğu ve bu adrese tebligat yapılması için yapılan yazışmalardan sonuç 
alınamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline, 
İlan olunur. 7212 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
 DİYARBAKIR 
Esas No : 2013/1707 
Karar No : 2016/18 
Karar Tarihi : 27.01.2016 
Suç Tarihi : 26.01.2006 - 16.06.2006 
Suç : Firar 
Sevk Maddesi : As. CK.nun 66/1-a ıncı maddesi 
Sanık Kimliği : Cemal ÖZDEMİR(T.C. No: 60679162164) Kemal ve Şerife oğlu, 1983 D.lu, 

Tokat/Niksar İlçesi Çatak Köyü Nfs. Kyt.lı, Suç tarihinde 
Diyarbakır/Devegeçidi 1/107 Topçu Tb., Vinci Bt. K.lığı emrinde 
görevli iken terhisli 1993/2 Tertip Topçu Onb. 

HÜKÜM ÖZETİ: 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 27.01.2016 tarihli duruşmada; 
Sanık hakkında 27.01.2006 - 16.06.2006 tarihleri arasında temadi eden Firar suçundan 

dolayı 7'nci Kor. K.lığı Askeri Mahkemesi tarafından 27.02.2007 tarih ve 2007/701 - 173 E.K. 
sayılı kararı ile hapis cezasına hükmedildiği. Mahkememizin 04.03.2008 tarih ve 2007/701 E. 
2008/907 Müt. Sayılı Duruşmasız işlere Ait Kararı ile C.M.K'nun 231'inci maddesi uyarınca 
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen ve 01.06.2008 tarihinde kesinleşen 
Büyükçekmece 7.'inci Asliye Ceza Mahkemesinin karar bildirimi yazısından anlaşılmakla 
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının GERİ ALINMASINA VE HÜKMÜN 
AÇIKLANMASINA, 

Sanık Cemal ÖZDEMİR'in 27.01.2006 - 16.06.2006 tarihleri arasında temadi eden Firar 
suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. CK'nun 66/1- a maddesi uyarınca TAKDİREN 
BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olması sebebiyle CMK'nın 
231/6'ncı maddesi uyarınca hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının 
uygulanmasına YER OLMADIĞINA 

Sanık hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 50/1-a ve 52'nci 
maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL. hesabıyla adi para cezasına çevrilerek NETİCETEN 
ÜÇ BİN (6.000 TL) TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, ADLİ 
PARA CEZASININ YİRMİ (20) EŞİT TAKSİT HALİNDE SANIKTAN TAHSİLİNE, ADLİ PARA 
CEZASININ ÖDENMEMESİ HALİNDE NETİCE CEZANIN HAPSE ÇEVRİLMESİNE, 

12.10.2006 - 26.10.2006 tarihleri arasında gözetimde ve 26.10.2006 - 27.10.2006, 
12.12.2006 - 25.12.2006 tarihleri arasında tutuklukta geçirdiği sürelerin günlüğü 100 TL olmak 
üzere hapis cezasında TCK 63'üncü maddesince mahsup edilmesine. 

As. Savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 
Talebe uygun, 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile C.M.K.'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hükmü yüzüne karış verilenler yönünden hükmün yüze karşı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 
içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine ve tutuklular 
yönünde ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 
Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara 
rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, kararın 
7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete'de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa 
tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, askeri veya sivil 
adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyizinin mümkün 
olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ 
olunur. 7032 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ ZÜBEYDE HANIM KOKTEYL 

SALONLARI VE AÇIK TERAS SERVİS İŞİ İHALE YOLUYLA 
KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 
Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras 

Servis İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü 3 yıllığına 
22.09.2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi, ihale günü olan 22.09.2016 
tarihinden bir gün öncesi 21.09.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne 
teslim etmek zorundadır. 

 

İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH. BED. GEÇİCİ TEM. ŞART. BED. SAAT 
Evlendirme Dairesi 

Zübeyde Hanım Kokteyl 
Salonları ve Açık Teras 

Servis İşi 

70.000,00 TL.+KDV 75.600,00 TL. 1.000,00 TL. 14:00 

 
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER: 
a) Kanuni İkametgah, (Onaylı) 
b) Nüfus Sureti, (Onaylı) 
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi 
bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan 
tarihinden sonra alınmış belge, 

d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubu, 

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu, 
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı 

bulunması, 
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye de 

şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş 
bulunacaktır.) 

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi 
ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi 

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kokteyl 
salonu, catering, organizasyon v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı 
ruhsat örneği. 7720/1-1 
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10.000 ADET 60 E1 RAYA UYUMLU B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 
 ADANA 
İhale Kayıt No : 2016/342961 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi  : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
     adı ve miktarı  : 10.000 Adet 60 E1 Raya Uyumlu B70 Beton Travers 

alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
27/09/2016 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 7762/1-1 
————— 

20.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2016/342485 
1 -İdarenin: 
a) Adresi  : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi  : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin  
     adı ve miktarı  : Demiryurt İstasyonuna teslim 20.000 m3, Balastı alımı. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
22/09/2016 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 7761/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA 
MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. 

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE 
TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE 
DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE 
TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI 
TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR. 

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL 
MOTOR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, 
PASLANMAZ, JENERATÖR, KOMPRESÖR, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, 
ELEKTRİK MOTORLARI, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, TIR YER 
DORSESİ, YAĞ, MUHTELİF YÜZER VASITA, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN 
MALZEME, PİK, MAKARALI ÇELİK HALAT, ÇELİK ÖZLÜ BANT LASTİĞİ, DEMİR 
ÇELİK TALAŞI, ELEKTRİK MOTORU VE DİNAMOSU, PALET VE PALET ZİNCİRİ, 
D.ÇELİK TANK(KAZAN), BASINÇLI KAP(TÜP), D.ÇELİĞE LASTİK AKUPLE TANK 
PALET HURDASI, PVC VE PLASTİK MALZEME, D.ÇELİK BORU, BASINÇLI TANK, 
YATAK, KARIŞIK TEL, İNŞAAT DEMİRİ VE KALORİFER TESİSAT BORUSU, 
GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, AT TAŞIMA KONTEYNERİ, ALÜMİNYUM PETEKLİ 
RADYATÖR, LPG TANKLARI VE TÜP, STOK FAZLASI(PROJEKTÖR, ARAÇ VE 
MAKİNE) MALZEME, ATELYE ARTIĞI MALZEME, TEZGAH, ALET VE MAKİNE, 300-
400 SERİSİ CR-Nİ PASLANMAZ, TANK CER DÖNÜŞ SİSTEMİ, BAKIR KAPLAMALI 
DEMİR ÇELİK TEL, I-U DEMİR, SONDAJ BORUSU, PİRİNÇ-BRONZ (KAYMALI 
YATAK), DİĞER DEMİR ÇELİK, PİK GEMİ MOTOR BLOKLARI VE SOREL PİK, YAKIT 
TANKI, GEMİ DOM PARÇALARI, FUEL OIL DİP ÇAMURU, KUMAR MAKİNALARI, 
TANK MOTORU, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNALARI VE KURUTMALI ÜTÜ 
MAKİNASI, MUH. EBAT VE BOYLARDA D.ÇELİK PROFİL VB. MALZ. HURDALARI. 

 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 
06 EYLÜL 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
20 EYLÜL 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
27 EYLÜL 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 
29 EYLÜL 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0 312 384 10 65-0 312 384 03 07/175-174 
ALİAĞA HUR. MD. : 0 232 625 11 20/128-129-130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 0 318 224 28 98 
SEYMEN HUR. MD. : 0 262 341 37 97/124-126 7800/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Muş Belediye Başkanlığından: 
Muş ili Saray Mahallesi I. Mıntıka mevkiinde mülkiyeti Muş Belediyesine ait 578 

ada 1 nolu parselin imar ve inşaat durumları aşağıda belirtilen taşınmaz üzerinde kat karşılığı 
yaptırılacak Konut+Dükkân inşaat işinin Mimari Uygulama Projesi, Sözleşme, İdari ve Teknik 
şartnameler doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c (45. maddesine göre) Açık 
teklif usulü ile yapılacaktır. 

Muhammen bedeli aşağıda belirtilen 578 ada 1 nolu taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat 
yapılarak, yapılacak inşaatın: 

ZEMİN KAT : 41-42-44-45-48-50 nolu dükkanlar 
1. KAT : 51 nolu işyeri 
5. KAT  : 16-17-18-19-20 nolu daireler 
6. KAT : 21-22-23-24-25 nolu daireler 
7. KAT : 26-27-28-29-30 nolu daireler 
8. KAT : 31-32-33-34-35 nolu daireler 
9. KAT+TERAS : 36-37-38-39-40 nolu daireler bağımsız bölüm olarak yükleniciye 

verilmesini; 
BODRUM KAT : Toplantı Salonu 
ZEMİN KAT : 43-46-47-49 nolu dükkanlar 
1. KAT : 52 nolu işyeri 
2. KAT : 1-2-3-4-5 nolu daireler 
3. KAT : 6-7-8-9-10 nolu daireler 
4. KAT : 11-12-13-14-15 nolu daireler bağımsız bölüm olarak Muş 

Belediyesine Kat karşılığı olarak verilecektir. Ayrıca yüklenici ile 
Muş Belediyesinin kullanacağı ortak alanlar mahal listesinde 
gösterilmiştir. 

Belediyenin istemiş olduğu bağımsız bölümlerin Muş Belediyesine bırakılmak üzere 
muhammen bedele ilave olarak istenilen 10.000,00 TL bedeli üzerinden artırımı şeklinde ihale 
sonuçlandırılacaktır. 

İşin Yeri : Saray Mah. I. Mıntıka mevkii 578 ada 1 nolu parselde bulunan 
3.786,02 m2 arsa 

İşin Adı : Kat karşılığı inşaat yapılması 
Kullanım Şekli : Konut+Ticaret (Dükkan) 
Brüt İnşaat Alanı : 13.475,00 M2 
İşin Muhammen Bedeli : 13.879.250,00+10.000,00 TL 
Geçici Teminat (%3) : 416.377,50 TL 
Şartname Bedeli : 400,00 (Dörtyüz) TL 
1) İhale 09/09/2016 Cuma Günü Saat: 11:00’de Muş Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 
2) İhale şartnamesi ve ekleri 08:00-17:00 saatleri arasında Muş Belediye Başkanlığı 

Hizmet Binası Etüt ve proje İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya bedeli mukabilinde temin 
edilebilir. 

3) İhaleye katılabilmek için istekliler şartnameye uygun tekliflerini aşağıdaki belgeleri 
ihtiva edecek şekilde hazırlayacaklardır. 

A) İÇ ZARF: (İç Zarfın içine aşağıdaki belgeler konulacaktır.) 
a) Toplantı Salonu, 43-46-47-49 nolu dükkanlar, 52 nolu işyeri ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13-14-15 nolu (Konut) bağımsız bölümlerin Muş Belediyesine bırakılmak üzere 
muhammen bedele ilave edilen 10.000,00 TL bedelin üzerine ilave olarak verilecek miktarı ve 
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şartnamelerdeki hususları kabul ettiğini belirtir teklif mektubu (EK-2) yazmak suretiyle zarfı 
kapatıp, zarfın sol üst köşesine adı, soyadı, kanuni ikametgah adresi yazılacak, zarfı kapattıktan 
sonra imzalanacaktır. 

İç Zarf daha sonra dış zarfın içine konulacaktır. 
B) DIŞ ZARF: (Dış Zarfın içine aşağıdaki belgeler konulacaktır.) 
a) İç zarf 
b) Kanuni İkametgah belgesi ( Gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış belge, tüzel kişiler 

için adres bildirgesi vermeleri zorunludur. 
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa fax numarası 

elektronik posta adresi. 
d) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
d1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
d2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

d3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (d1) ve (d2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi/İmza 
Sirküleri 

e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
e2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (e1) veya (e2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

h) Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
ı) Muş Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 416.377,50 TL (Dörtyüzonaltıbin 

üçyüzyetmişyedilira ellikuruş) geçici teminat mektubu vermesi. Geçici teminatlar nakit para ise; 
Muş Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındı makbuzu, 

i) Teklif mektuplarının, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin 
belirtilmesi istekli tarafından imzalanması teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 
zorunludur. Bunlardan herhangi birinde uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç bulunmamış sayılacaktır. 

j) Vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge ile 
prim borcu olmadığına dair SGK’dan yine son bir ay içerisinde alınmış belge ibraz edilecektir. 

4) ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyalarını en geç 
09/09/2016 Cuma Günü Saat 10:00’a kadar Etüt ve proje İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaraları 
alındı ile teslim edeceklerdir. 

5) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul dilmeyecektir. 

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir. 

İlanen duyurulur. 7798/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait, Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi 

3475 ada 3 parselde kayıtlı 30.211,76 m2 yüzölçümü bulunan arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. Yapılacak olan 
satışta, taşınmazın 18.322,00 m²’lik kısmı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci 
maddesinin 4- (r) hükmü gereğince vergi istisnası kapsamında kaldığından geriye kalan 11.890,71 
m²’lik kısım üzerinden oluşacak ihale bedeline göre Katma Değer Vergisi hesaplanacaktır. 

Söz konusu arsa vasıflı taşınmaz idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, 
ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. 

İhale Günü, Saati ve İhale Yeri: İhale 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 15.00'de Merkez 
Efendi Mah. 3819 Sok. No: 80/B Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen Satış Bedeli : 60.000.000,00 TL. (Altmış Milyon Türk Lirası) + KDV 
Geçici Teminatı bedeli  : 1.800.000,00 TL. (Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) 
İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler: 
GERÇEK KİŞİLER; 
a) Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (En geç ihale tarihinden önceki 

30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.) 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
d) Noter tasdikli imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması 

gerekmektedir.) 
e) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf 

sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 
sadece birini getirmek (varsa), 

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu 
Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ), 

h) Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından alınacak icra 
takibine muhatap olmadığı ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge, 

i) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 
ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 
Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici 
teminat mektubu) 

TÜZEL KİŞİLER; 
a) Tüzel Kişiliğin son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 
odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de 
kabul edilecektir.) 
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b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri, hisse durumlarını belirten ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış 

belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri,  

c) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf 

sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 

sadece birini getirmek,  

d) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin yetkili olduğuna dair belge ve ihaleye 

iştirak eden yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu 

Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ), 

f) Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından alınacak icra 

takibine muhatap olmadığı ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge, 

g) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici 

teminat mektubu) 

ORTAK GİRİŞİM; 

Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı 

ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermek. 

Yabancı katılımlar olması halinde ihaleye girebilmeleri için yerli firmalarla ortak 

girişimde bulunması ve Türkiye’de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir. 

İhaleye ait satış şartnamesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak 

edecekler 1.000,00 TL. karşılığında ihale dokümanlarını aynı adresten temin edebilir. 

İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesinde belirtilen şartlara uygun 

hazırlamış oldukları belgeleri, ihale günü saat 12.00’ye kadar Manisa Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne sıra numaralı alındı 

belgesi karşılığında teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye 

ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit 

etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 7591/1-1 
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17 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Hekimhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hekimhan Küçük Sanayi Sitesi 17 işyeri 
yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Meydan İşhanı Kat: 1 No: 3 Hekimhan/MALATYA  
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 adet işyeri yapım işi  
b) Yapılacağı yer : Hekimhan/MALATYA  
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır  
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 2.670.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    186.900 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 22/09/2016 - Saat: 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 
155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler 
dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında 
veya Hekimhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Meydan İşhanı Kat: 1 No: 3 
Hekimhan/MALATYA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7785/2-1 
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18 YIL SÜREYLE YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif, bu teklifte Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 
13.04.2016 tarih ve 8541 no.lu kararı ile 04.04.2016 tarih 818 no.lu Başbakanlık oluru gereği 18 
yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : İZMİR 
İLÇESİ : KARŞIYAKA 
MAHALLE VEYA KÖYÜ : DONANMACI 
CİNSİ : BEŞ KATLI KARGİR İŞ HANI 
ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 689,00 m2 
ADA NO : 69 
PARSEL NO : 33 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜK  
ONAY TARİH VE NO’SU : 13.04.2016 - 8541 
MUHAMMEN BEDEL  : 4.041.603,00-TL 

(dörtmilyonkırkbirbinaltıyüzüçtürklirası) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 121.248,09-TL 

(yüzyirmibirbinikiyüzkırksekiztürklirası dokuzkuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10:00 
İŞİN ADI: “İzmir İli Karşıyaka İlçesi, Donanmacı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, tapunun 69 ada 33 parselinde kayıtlı 689,00 m2 yüzölçümüne 
sahip gayrimenkulün üzerindeki yapının yıkılıp imar durumuna uygun bina yaptırılmak üzere 
uzun süreli kiraya verilmesi işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlük 
Makamı'nın 13.04.2016 tarih ve 8541 no.lu kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın; 
1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, ancak 

yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi, bu sürenin 
aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren 6. Ayın 
sonunda başlatılması, 

2 - İşin sözleşme süresinin toplam 18 (onsekiz) yıl olması, 
3 - Kira bedellerinin ise; 
İlk iki yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 105.000,00-TL (yüzbeşbintürklirası) kira 

alınması, 3. yıl aylık 166.000,00- TL (yüzaltmışaltıbintürklirası) kira alınması, 4. yıldan sözleşme 
tarihinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜİK'in belirlediği ÜFE (oniki aylık 
ortalamalara göre değişim %) oranında arttırılması, 

4 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla 
olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi, 
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5 - SPK lisanslı firmalara hazırlatılan 3 adet ekspertiz raporu bedelinin (KDV dahil 
10.915,00-TL-onbindokuzyüzonbeşTürkLirası), mevcut binanın dayanımının belirlenmesi ve risk 
tespitinin yapılması işleri bedelinin (KDV dahil 18.395,00-TL- onsekizbinüçyüzdoksanbeş 
TürkLirası), harita teknik uygulama sorumluluğu hizmet bedelinin (KDV dahil 3.245,00-TL- 
üçbinikiyüzkırkbeşTürkLirası) sözleşmeden önce yüklenici tarafından İdareye def'aten ödenmesi, 

6 - Sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde, yıkılacak yapı ve yerine yeniden 
yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması, alınacak ruhsatların 
ve tüm projelerin onay, iş ve işlemlerinin tümünün yüklenici sorumluluğuna bırakılması, 
sözleşme tarihinden itibaren projelerinin hazırlanması, projelerin idaremize, ilgili belediye ve 
kuruluşlara onaylatılması, gerekli izinlerin alınması, imardan ya da parselin kadastral 
durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü 
masrafın karşılanması, mevcut binanın yıkılması, yeni binanın yapılması ve her türlü finansmanın 
yüklenici tarafından karşılanması, mülkiyet durumunun ve buna benzer iş ve işlemlerin 
neticelendirilmesi, avan projesinde otopark planlanmaması nedeniyle belediyeye ödenecek olan 
otopark harcının yüklenici tarafından karşılanması ve proje hazırlama ve uygulama süresinin 
sözleşme tarihinden itibaren mücbir sebepler hariç 2 (iki) yılı geçmemesi, 

7 - Mimari avan projeye kıyasla onaylı projedeki toplam inşaat alanının artması veya 
imarda iyileştirme olması (kat adedi artışı, alan artışı) durumunda aylık kira bedelinin de aynı 
oranda arttırılması, zorunlu sebeplerden dolayı (belediye, koruma kurulu vb.) toplam inşaat 
alanının azalması durumunda aylık kira bedelinde ödeme planında değişiklik olmaması, inşaat 
alanının zorunlu sebeplerden dolayı %50 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda 
tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, 

8 - 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre Vakfa ait parselden kamuya terk edilmesi gereken 
kısım var ise yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi, 

9 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan 
taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat 
ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru 
edilmiş sayılması, 18. yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda idarenin tasarrufuna terk edilmesi, 

10 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

11 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın gelir getirici başka amaçlarla 
kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Genel Müdürlük Makamı'nın 13.04.2016 tarih ve 8541 sayılı 
kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 18 (onsekiz) yıl süre ile yapım karşılığı 
kira ihalesine çıkartılmıştır. 

Taşınmaz 6306 sayılı kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak 
muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, 
harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. 
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İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 
100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 28.09.2016 tarih ve saat 
10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 
b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 
d) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 
belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

d2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

e) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 
e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 
e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanmış olması gerekir.) 
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g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesini vermesi. 

h) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu ve istekli tarafından 

imzalanacak mali durum bildirimi (muhammen bedelin %15’i kadar kullanılmamış nakit kredisi 

veya teminat kredisi) 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler, 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli 

örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi, 

j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair 

belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi, 

k) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale 

üzerinde kalırsa şartnamenin 20. maddesi hükmünce temin edeceğine dair ekli örneğe uygun 

taahhütname, 

l) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi, 

m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı, 

n) İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli 

örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

o) Teklif mektubu (şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış), 

p) İhale dokümanının alındığına dair belge ve banka dekontu, 

r) İdari şartnamenin tüm sayfalarının kaşelenmiş ve imzalanmış sureti, 

s) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı b, c, d, e, f, ı, j ve m bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 28.09.2016 tarih ve 

saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 

damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 7674/1-1 
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MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NE AİT ESERTEPE MAHALLESİ’NDE İMARIN 
34906 ADA 9 SAYILI PARSELİ ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK (ÜST HAKKI) 
TESİSİ İLE İNŞAA EDİLECEK OLAN KAPALI OTOPARK, DÜĞÜN SALONLARI, 

NİKAH SALONU İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR 
Keçiören Belediye Başkanlığından: 
1 - Ankara ili Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi imarın 34906 ada 9 nolu parsel içi ve 

Aşık Veysel Caddesi ile Tarhanlar Caddesi köşesi 2.275,00 m² arsa içerisine yapılacak olan 
Düğün Salonu, Nikah Salonu; İdare tarafından hazırlanan mimari avan proje doğrultusunda, 
Statik, Mekanik, Elektrik, Tesisat, uygulama mimari, peyzaj vb. projeleri de tüm detayları ile 
birlikte Yüklenici tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanması ve İdare’ 
nin ilgili birimlerince onaylanması şartıyla, toplam 4 katlı ve brüt alanı 4.735,00 m² (İkinci 
bodrum kat, Birinci Bodrum Kat, Zemin Kat, Birinci Normal Kat) olan binanın inşası ile ilgili 
sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi 
gereğince kapalı teklif usulü ile 15 yıllığına ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale 28.09.2016 Çarşamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen Bedel: İhale konusu Kiralama işinin muhammen bedeli 4.446.200,00 TL dir. 
4 - Geçici Teminat Bedeli: İhale konusu arsa satış işinin Geçici Teminat bedeli, 

muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 133.386,00 TL dir (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. 
maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve 
Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.) 

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi 
ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; 
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

6 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: 
A) Dış Zarf-Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa 

faks numarası ile elektronik posta adresi, 
- Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kişiler için muhtarlıktan veya nüfus müdürlüklerinden 

alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.) 
- Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirküleri, 
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve şartname bedeli 
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı 

beyannamesi, 
- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyeye 

borcu olmadığına dair belge, ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.) 
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- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediye ile 
İcralık ya da Mahkemelik durumda olmadığına dair belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden 
alınacak.) 

B) İç Zarf 
- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine uygun olacak.). 
7 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde 

belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 
8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 
9 - Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - 

Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü  (28.09.2016) saat 12.00’ye kadar Belediye 
Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 

10 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500 TL şartname bedeli karşılığında temin 
edilebilir. 

(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı Keçiören/ANKARA) 
 7750/1-1 —— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete'de 4854/25/1-1 ilan numarası ile 

yayımlanan ilanda adı geçen İsmail KAHRAMAN ismi, İsmet KAHRAMAN olarak 
düzeltilmiştir. 

Tashihen ilan olunur. 7803/1-1 —— • —— 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesi ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB 
ETÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı 
öğretim üyeleri (doçent) alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, (erkekler için) askerlik durumunu gösteren 
belge örneği, doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, yabancı dil 
belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 
dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde 
Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 
Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2016’dır. Posta ve internet 
yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe 
yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine 
getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye 
alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir. 

 

Fakültesi Bölümü 
Anabilim 

Dalı 
Kadro 
Ünvanı 

Kadro 
Sayısı Aranan Nitelikler 

TIP 
FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Beyin ve 
Sinir 

Cerrahisi 
Doçent  1 

İleri nörolojik bilimler alanında 
doktora derecesine sahip olmak; 
yurt dışında pediatrik beyin 
cerrahisi alanında klinik çalışma 
yapmış olmak. 
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29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 

 



29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 

 



29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 

 

 



29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 

 



29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 

 



29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 

 



29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 

 

 



29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2016 – Sayı : 29816

Sayfa

1

2

6

10

14

17

21
23
40

47

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknolojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Özyeğin Üniversitesi Enerji Verimli Elektronik, Aydınlatma Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


