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YÖNETMELİKLER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2005 tarihli ve 25827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin
adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2 - Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlev-

leriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirir ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında görüş bildirir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/5/2005 25827
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürüle-

bilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bu organ-
ların 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası iş birliği ortamında, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal so-

rumluluk uygulama ve araştırmaları multi-disipliner bir yaklaşımla yapmak ve bu konularda
politika ve eylem planları ile ilgili önerilerde bulunmak.

b) Mikro ve makro düzeyde sürdürülebilir büyüme, kalkınma, ekonomik, sosyal, kül-
türel ve ekolojik sürdürülebilirlik gibi alanlarda yönetişim bazlı bütünleşik bir sürdürülebilir
gelişmeye ulaşmak için bilgi üretmek, gerekli uygulama ve araştırmaları multi-disipliner bir
yaklaşımla yapmak ve bu konularda politika ve eylem planları ile ilgili önerilerde bulunmak.

c) Sürdürülebilirliğin bir bilim olarak gelişmesi ve uygulamada yaygınlaşmasını sağ-
lama amacıyla faaliyette bulunmak.

ç) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda Üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerden ya-
rarlanarak teknoloji üretme, geliştirme, mal ve hizmet üretme yoluyla Türkiye’nin bilimsel,
teknolojik, kültürel alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; sürdürülebilirlikle ilgili konularda eğitim, öğ-
retim vermek, sertifika programları açmak ve yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek, derece-
lendirme ve akreditasyon yapmak, analiz, Ar-Ge ve proje desteği sağlamak ve benzeri yollarla
Üniversiteye kaynak yaratmak.

e) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde araştır-
malar ve projeler yapmak, yapılmasını teşvik etmek, kolaylaştırmak.
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f) Toplumun bütün kesimlerinde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik konu-
sunda farkındalık oluşturmak, sürdürebilirlik bilincinin yükselmesi, benimsenmesi ve uygula-
maya yansımasına hizmet edecek faaliyetlerde bulunmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; sürdürebilirlikle ilgili konularda hem ulusal
hem de uluslararası kurum, kuruluş ve araştırmacılar ile iş birliği yapmak.

ğ) Merkezin olanakları, vizyonu, stratejileri ve amaçları çerçevesinde sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik

ile ilgili konuları ve sorunları incelemek, uygulamalı araştırma, proje ve atölye çalışmaları yap-
mak, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel faaliyetleri düzen-
lemek, tasarım/model oluşturmak, ölçek, değerlendirme ve derecelendirme kriterleri geliştir-
mek, uygulamak ve akreditasyon yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, analiz, Ar-Ge hizmeti
ve proje desteği sağlamak, ulusal ve uluslararası boyutta iş birliği ve koordinasyon sağlamak.

b) Sürdürülebilirlikle ilgili konularda, uzmanların katkısıyla, kısa ve/veya uzun dönemli
ulusal ve/veya uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri düzenlemek, yürütmek, yürütülmesini
sağlamak ve mevcut eğitim programlarına destek vermek, sertifika programları açmak ve de-
vam ettirmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; sürdürülebilirlikle ilgili konulardaki çalışma-
lara ve ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, sürdürülebilirlikle ilişkili
her türlü kurum, kuruluş, kişi topluluğu ve bireyler arasında karşılıklı bilgi ve deneyim payla-
şımı sağlamak.

ç) Bilgi ağının ulusal düzeyde yayılmasını sağlamak; uluslararası boyutta diğer bilgi
merkezleri ile iletişimde bulunmak.

d) Sürdürülebilirlik raporu ve benzeri çıktılarla hem kurum içi işleyişin sistematikleş-
tirilmesine, hem de tanınırlık ve bilinirlik faaliyetlerine destek olmak.

e) Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri
geliştirmek.

f) Dünyada bu alanda çalışan diğer üniversiteler ile birlikte araştırma projeleri geliştir-
mek ve uygulamak.

g) Üniversitenin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki risklerini öngörerek, strateji
geliştirilmesine ve süreçlerin yönetilmesine destek olmak.

ğ) Kurumsal iş süreçlerini sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları nezdinde analiz et-
mek ve iyileştirmek.

h) Üniversitenin operasyonlarıyla ilgili öncelikli sorunlarına sürdürülebilirlik çerçeve-
sinde çözüm getirmek.

ı) Sürdürülebilirlik konuları dâhilinde yeni projeler geliştirilmesine destek olmak.
i) Küresel platformlarla ortaklıklar geliştirerek bu alanda katılımcı politikalar izlenme-

sini sağlamak.
j) Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarındaki sorunları gidermeye hiz-

met edebilecek araştırma ve projelerin yapılmasını, bunların devamının yaşama geçirilmesini
özendirmek, bu amaca hizmet eden yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

k) Üniversite derecelendirme endeks sıralamalarında en önemli konu olan sürdürüle-
bilirlik ölçütlerine göre Üniversitenin iş süreçlerinin yapılanmasına önderlik etmek.

l) Üniversite içinde ve dışında konuyla ilgili farkındalık yaratmak.
m) Üniversitenin doğrudan etki alanlarıyla ilgili faaliyetler yapmak.
n) Paydaşlarla diyalog (sor-öğren-yap) temelindeki çalışmalara danışmanlık etmek.
o) Ulusal ve uluslararası ortamda resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlara teknik

ve yönetimsel danışmanlık sağlamak.
ö) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda yayım yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulunda görevlendirilmiş öğretim üyeleri arasın-

dan üç yıllığına, Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirile-
bilir ve lüzumu halinde görevlendirildiği usule uygun olarak görevden alınabilir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği
bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
geçici sürelerle görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.
c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak.
ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.
d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel

gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-
dirilmesini sağlamak.

(3) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda
gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(4) Müdür, Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca Merkez çalış-
malarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çer-
çevesinde uygular.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş
üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendi-
rilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya top-
lam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki kez, salt

çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. 
(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
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a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.
f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler
arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen
beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni
üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcısı
Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla
toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ FİNANS, EKONOMİ VE POLİTİKA 
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve

Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez (FEPAM): Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ekonomi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi başta

olmak üzere sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim yapmak,
ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel sektör kuruluş-
larıyla iş birliği sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı ile ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar

hazırlamak, projeler yürütmek, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.
b) Merkezin amacı ile ilgili sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları

düzenlemek.
c) Merkezin amacı ile ilgili konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkin-

likler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
ç) Merkezin amacı ile ilgili projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak

ve yürütmek.
d) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin amacı ile ilgili konu-

larda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.
e) Faaliyet alanlarına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları

veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve
uluslararası programlar oluşturmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının
gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

g) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yü-
rütmek, bu projeler için destek sağlamak.

ğ) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.
h) Türkiye ekonomisi ve dış politikası ile ilgili raporlar hazırlamak ve bu raporları ka-

muoyu ve karar alıcılar ile paylaşmak.
ı) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından dört yıl

için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
Rektör gerekli hallerde Müdürü görevden alabilir.
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(2) Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasın-
dan en fazla iki kişinin müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerebilir. Müdür
yardımcıları, en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya her-
hangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Mü-
dür, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcılarının görevine son verilmesini Rektöre önere-
bilir. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine ge-
tirir; görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olur ve Müdürün verdiği yetki çerçe-
vesinde, Merkezi yönetir, temsil eder ve Merkezle ilgili işlemleri yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak. 
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek.
e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuru-

luna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi ve Rek-

törün onayı ile üç yıllık bir dönem için Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından
görevlendirilecek üç üye ile var ise müdür yardımcılarından oluşur. Gerekli hallerde Yönetim
Kurulu üyeleri görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üye-
likten ayrılanların yerine, aynı usulle yeniden seçim yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin
normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez, belirlenen gün-
demle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezin amacı çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak.
b) Müdürün hazırladığı yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüş-

mek, kabul ettiklerini Rektörün onayına sunmak.
c) Merkez faaliyetlerini üstlenecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektör-

lüğe teklif etmek. 
ç) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.
d) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek

karara bağlamak. 
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amacını gerçek-

leşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler
arasından önereceği, Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.
Gerekli hallerde aynı usulle Danışma Kurulu üyeleri görevden alınabilir. Danışma Kurulu,
yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

(2) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-
rarlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve
Yönetim Kuruluna sunar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Şırnak Üniversitesinden: 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Bitki Sağlığı Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Bitki Sağlığı Uygulama ve Araş-

tırma 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ŞÜBİSAM): Şırnak Üniversitesi Bitki Sağlığı Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, bitkilerde

sorun olan hastalıklar, zararlılar, yabancı otlar ve abiyotik faktörlerden kaynaklanan sorunları,
klinik laboratuvarlarında ve aynı zamanda gezici klinik aracı ile yerinde doğru, hızlı ve güve-
nilir bir şekilde tanılayarak üreticilere, bitki sağlığı konusunda etkili ve ekonomik çözüm öne-
rileri sunmak, bu alanda faaliyet gösteren büyük tarım işletmelerinden resmî ve özel tarımsal
kuruluşlara kadar geniş bir kesime ürünlerde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik ola-
rak ar-ge sonuçlarını içeren bilimsel bilgi transferini gerçekleştirmek ve Üniversite ile sanayi
kuruluşları, kamu kurumları ve üreticiler arasında iş birliğini sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversiteler ve ilgili Bakanlıkların bünyesinde

bitki sağlığı ve gıda güvenliği konusunda faaliyet gösteren araştırma laboratuvarları, uygulama
ve araştırma merkezleri ile benzer birimler arasında bilimsel ve teknik iş birliğinde bulunmak.

b) Bitki sağlığı sorunlarını yerinde tespit etmek için düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek
arazi çıkışları ile üreticilerle doğrudan bağlantı kurarak tohum, fide ve fidan seçiminden hasat
sonrasına kadar yapılan işlemler konusunda gerçekçi bir çiftçi kaydı ile bilgisayar ortamında
her bir üreticiye ait veri tabanı oluşturmak.

c) Bitki sağlığı alanında faaliyet gösteren büyük tarım işletmelerinden tarım teşkilatla-
rına kadar geniş bir kesime bitkide karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik bilgi transferini
gerçekleştirmek.

ç) Güvenli ve yeterli gıda konusunda çiftçileri bilinçlendirmek.
d) Bölgede bitkisel üretim sürecinde pestisitlerin yoğun ve zamansız kullanımlarından

dolayı mantar, bakteri ve zararlı böceklerin tarım ilaçlarına karşı direnç gelişimlerini uzun
süreli izlemek.

e) Şırnak’ta görülen özel bitki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlarının tanılanması
ve bunlara karşı etkili mücadele programlarının belirlenmesi konularında çalıştay, konferans,
seminerler düzenlemek ve yaygın etki oluşturmak için yazılı ve görsel basın araçlarından ya-
rarlanmak.

f) Şırnak’taki biyolojik çeşitliliğin zenginliğine bağlı olarak bitki hastalık, zararlı ve
yabancı otların dağılım haritasını oluşturmak,

g) Bölgesel ve ulusal çapta kurulabilecek bitki sağlığı merkez ağı ile tarımsal güvenlik
ağının oluşumuna katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ve Rek-
törün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.
c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna öner-

mek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.
d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunu bilgilendirmek.
e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve

araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil en fazla beş

üyeden oluşur. Diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl-
lığına görevlendirilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Müdürün önerisi ile
Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılabilir. Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.
Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine en az yılda
iki kez toplanır. Olağanüstü durumlarda Müdür, Yönetim Kurulunu toplayabilir. Toplantı, üye
sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdüre yardımcı olmak.
b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
ç) Rektöre sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek.
d) Personel ihtiyacını belirlemek.
e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya istekleri halinde; dışından,

bitki sağlığı konusunda özellikle Şırnak ve çevresinde bitki sağlığı ile ilgili çalışmalar yapan,
bu alanla doğrudan ilgili ve bu çalışmaları destekleyen; bilgi ve deneyimleri ile tanınan sivil
toplum örgütleri, kişi ve kurum temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, ge-
rektiğinde Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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 (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları

üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,
b) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için

planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,
c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney kontrol ve test amacıyla kullanılan

veya kullanılacak hayvanları,
ç) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı

her türlü organ, doku ve hücre materyalini,
d) Merkez (DARUM): Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel

girişimleri,
h) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
ı) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,
i) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,
j) Etik Kurul: Yozgat Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü

altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.
b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretilmesi,

yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı sağlamak.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli

ve yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
ç) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağla-
mak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti ver-
mek.

d) Üniversitede bu alanda araştırma ve araştırıcıların yetişmesini teşvik etmek, destek-
lemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, ge-
rektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

f) Etik Kurul ile iş birliği yapmak, gerektiğinde Merkezde yürütülecek çalışmaları bir-
likte denetlemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili birimler ile iş birliği yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu. 
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, veteriner hekim diplomasına sahip ve tercihen deney hayvan-

ları konusunda en az iki yıl çalışmış, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi
dolmadan aynı usul ile görevden alınabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu tarafından belirtilen ilkeler doğrultusunda Merkezin genel çalışma

düzenini sağlamak ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde bulunmak.
b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkezin çalışma birimleri üzerinde genel gö-

zetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli gördüğü hallerde birimler
arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama
merkezleri ile iş birliği yaparak amaca uygun projeler üretilmesini sağlamak.

ç) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yılın Aralık ayında bir faaliyet ra-
poru hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin çalışma birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, bu bi-
rimleri denetlemek.

e) Merkez bünyesinde barındırılan hayvanların refah ve bakım şartlarını denetlemek.
f) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.
g) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
ğ) Deney hayvanları üretim, kullanım, tedarik ve araştırmaya yetkili kuruluşlarda; gelen,

üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanların, türü, ırkı, cinsi, geliş,
doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile
başvuran şahısların isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

h) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere
göstermek.

ı) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.
i) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversitenin hayvan deneyleri Etik Kurulu

ile iş birliğini yürütmek.
j) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik

atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.
k) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
l) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
m) Projeleri izin verilmiş prosedüre uygun olarak gerçekleştirmek, prosedürlere uyul-

maması durumunda gerekli önlemleri almak ve kayda geçirmek, durumu kullanıcı kuruluş bün-
yesindeki Etik Kurula ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi ve Rektörün

onayı ile en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcıları tekrar
görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yar-

dımcı olmak.
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b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek.
c) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık

Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi (Biyoloji) ve Ziraat Fakültesi (Zootekni) Dekanlarının bi-
rimlerinden önereceği birer öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-
dirilen en fazla sekiz kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun Başkanı Müdürdür. Süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar gö-
revlendirilebilir ve/veya süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
başkanın görüşü yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Geçerli mazereti olmadan üç kez Yöne-
tim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun araştırma politika stratejisini belirlemek.
b) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç

raporunu değerlendirmek.
c) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalar için deney hayvanı temini için prose-

dürleri belirlemek.
ç) Üniversite tarafından kabul edilip desteklenen ve Üniversitenin Bilimsel Araştırma

Komisyonları tarafından onaylanan projelerin Merkezde çalışılmasına imkân ve destek sağlamak.
d) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent

haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini tespit etmek.
e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle

ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.
f) Yönetim Kurulu toplantılarını periyodik olarak ve önceden ilan edilmiş günlerde yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 12 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-

rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür
ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma
birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. 

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, donanım ve demir-

başlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 918/1-1 

—— • —— 
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 963 
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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 958 

—— • —— 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 972 

—— • —— 
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 954 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 955 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 974 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 975 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 966 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 973 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 967 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 968 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 970 

—— • —— 
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 957 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 993 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 995 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/58344 

İşin Adı  :  Tcdd 2. Bölge Müdürlüğü Araplı, Bor ve 
İncesu Trafo Merkezlerinde Bulunan 154 
Kv/27,5 Kv Güç Trafolarının Tamir ve 
Bakımlarının Yapılması İşi 

İhale Türü - Usulü  :  Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 

1 - İdarenin   

a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri 

b) Telefon ve faks numarası : 3122111449-5208781 - 3125208949 

c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi  

: www.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin   

a) Niteliği, türü ve miktarı  : TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAPLI, 
BOR VE İNCESU TRAFO 
MERKEZLERİNDE BULUNAN 154 
kV/27,5 kV GÜÇ TRAFOLARININ TAMİR 
VE BAKIMLARININ YAPILMASI İŞİ 

b) Yapılacağı Yer  : ARAPLI, BOR VE İNCESU TRAFO 
MERKEZLERİ 

c) Süresi : SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 45 
GÜN 

3- İhalenin / Ön Yeterlik /  
Yeterlik Değerlendirmesinin: 

  

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi TCDD İşletmesi 2. Bölge 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu Behiçbey / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 18.02.2021 - 11:00 
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4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi. 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler: 

4.1.1. İş deneyim belgesi; isteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 
tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin belgelerin, sunulması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen %50 'den az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

4.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE 
YAPILAN 15 KVA GÜÇ TRAFOSU TAMİR VE BAKIM HİZMETLERİ BENZER İŞ 
OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.   

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

değildir. 
 894/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Ağrı Emniyet Müdürlüğünden: 
Ağrı Emniyet Müdürlüğü kuvvesinde bulunan aşağıda miktarları yazılı HEK 

durumundaki taşıtlar ile hurda durumunda bulunan malzemeler 4645 Sayılı Kanun ve Emniyet 
Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve 
İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince mübadele yoluyla ihale 
edilecektir. 

1-İdarenin 
a) Adı-Adresi : Ağrı Emniyet Müdürlüğü - Leylekpınar Mahallesi Vali 

Konağı Cad No:50 
b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 32 19 - Fax: 0 472 215 32 19  
c) Elektronik posta adresi  : http://www.auri.pol.tr/- ajjriloiistik@egm.aov.tr 
2-Mübadelenin: 
a) Yapılacağı yer  : Ağrı Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube 

Müdürlüğü Toplantı ve Birifing salonu 
b) Tarihi ve saati : 22/02/2021 günü Saat: 14.00 
c) Tahmini bedel : Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini 

bedeli 711.499,00- TL -(Yediyüzonbirbindörtyüzdoksan 
dokuzTürkLirası). idare tarafından alınacak malın tahmini 
bedeli 769.700.00-TL (Yediyüzaltmışdokuzbinyedi 
yüzTürkLirası) olarak belirlenmiştir. 

d) İhale usulü : Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince Kapalı zarf. Açık 
teklif usulüdür. 

e) Alınacak malın özelliği : En az 2021 model (3) adet Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 
HP ve en az 2021 model (1) adet Fiat Ducato Technolux 
16+1 2.3 140 Hp 

f) Açık Arttırma Pey Miktarı : En az 2020 yılı üretimi 205/55/16 Ebatında Goodyear 
Ultragrip 8 marka kışlık lastik. 

3-Mübadele konusu malın 

Sıra 

No: 
Plaka Cinsi Markası Tipi Model Motor No Şase No 

1 04 A 0045 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2007 7D20353 NM0DXXTTFD7D20353 

2 04 A 0058 OTOMOBİL RENAULT CLIO 2008 K7JA7R350465 VFILBI7C538I58036 

3 04 A 0070 OTOMOBİL RENAULT CLIO 2008 K7JA7R353139 VF1LB17C538249438 

4 04 A 0086 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2007 7DI9485 NM0DXXTTFD7D19485 

5 04 A 0090 KAMYONET FORD CONECT 2008 7S33026 NM0GXXTTPG7S33026 

6 04 A 0096 OTOMOBİL HYUNDAI ACCENT 2008 G4ED7T015646 NLI1CN4ICP8Z072668 

7 04 A 0123 KAMYONET FORD CONECT 2012 BT26725 NM0GXXTTPGBT26725 

8 04 A 0129 KAMYONET FORD CONECT 2010 9R27I61 NM0GXXTTPG9R2716I 
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9 04 A 0135 KAMYONET FORD CONECT 2012 BT24028 NM0GXXTTPGBT24028 

10 04 A 0155 KAMYONET FORD CONECT 2010 9C78790 NM0GXXTTPG9C78790 

11 04 A 0164 KAMYONET FORD CONECT 2011 AU58296 NM()GXXTTPGAU58296 

12 04 A 0204 KAMYONET FORD CONECT 2012 BT26940 NM0GXXTTPGBT26940 

13 04 A 0210 KAMYONET FORD CONECT 2011 AU57267 NM0GXXTTPGAU57267 

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve zorunlu olarak istenilen belgeler: 
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Teklif Mektubu, 
b) Tahmini bedel üzerinden en az % 3 oranında Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz. 
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların noterden onaylı imza sirküleri, 
e)-İadeli taahhütlü posta yoluyla teklif verecek istekliler şartnameyi tamamen okuyup 

kabul ettiğini belirtir belgeyi teklif mektubunda sunacaklardır. 
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
6- Mübadele dokümanı, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Satın Alma Büro Amirliği adresinde görülebilir. Mübadele dokümanı Ağrı Emniyet Müdürlüğü 
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliğinden temin edilebilir. 

7- Mübadeleye teklif verecek isteklilerin mübadele şartnamesini ve eklerini yukarıdaki 
adresten satın alınabileceği gibi, İadeli taahhütlü posta yolu ile teklif verecek istekliler şartnameyi 
ve eklerini www.agn.pol.tr. Web sitesinden temin edilebilirler. 

8- Kapalı zarf usulü verilecek teklifler. 22.02.2021 günü Saat 14.00'a kadar Ağrı Emniyet 
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü/Satın Alma Büro Amirliği Merkez/AĞRİ 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir, ancak posta 
vasıtasıyla teklifte bulunacakların verdiği teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. 

9- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 
belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

10- Mübadelenin, tebliğ edilmesinden itibaren (15) onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi 
halinde sözleşme yapılmayacak, ancak mübadele gerçekleşmez ise sözleşme yapılacaktır. 

11- Mübadele ilan/davet tarihinden itibaren, mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar 
hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında mübadelesi yapılacak olan, ekonomik ömrünü 
doldurmuş çeşitli cins ve nitelikteki taşıtlar; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü 180' lik Polis Lojmanları 
otoparkında Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım Onarım Büro Amirliği görevlileri 
nezaretinde görülebilir. 

12- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 753/1-1 

  



8 Şubat 2021 – Sayı : 31389 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz belirtilen şartlar 

dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile “Kat 
Karşılığı İnşaat Yapım İşi” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır. 

İli Kayseri  
İlçesi Melikgazi 
Mahallesi veya Köyü Köşkdağı 
Cad.-Sk.-Mevkii Kılıç Sokak 
Ada 5743 
Parsel 9 
Yüzölçümü 1.411,79 m2 
Niteliği Arsa 

Hisse Miktarı/Vakfı 327/141179 hissesinin mazbut Güllük Şemsettin Vakfına, 
140852/141179 hissesinin de Mazbut Yanıkoğlu Camii vakfı 

Tahmin Edilen Bedel 8.409.500,00 TL 
Geçici Teminat 252.285,00 TL 

İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği 
“Kapalı Teklif Usulü” 

İşin Adı Kayseri-Melikgazi İlçesi, 5743 Ada, 9 Parsel, vakıf taşınmaz 
üzerine kat karşılığı inşaat yapım İşi. 

İhale Tarih ve Saati 25.02.2021 – 14:30 
İhalenin Yapılacağı Adres Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Melikgazi/KAYSERİ 
İhale Dökümanının 
Görülebileceği ve Bedeli 
(500,00 TL) karşılığında 
Temin Edilebileceği Adres  

Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Melikgazi/KAYSERİ  
1. Kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü 

İrtibat Tlf. – Faks 0352 222 66 40 (7300) 
I-İdarece (Vakıflar Meclisi’nin 05.08.2019 tarih, 253/235 sayılı kararı) belirlenen asgari 

şartlar;  
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mahallesinde bulunan, 5743 ada, 9 parsel sayılı, 

1411,79 m2 yüzölçümlü, mülkiyeti Mazbut Güllük Şemsettin Vakfı (327/141179) ve Mazbut 
Yanıkoğlu Cami Vakfına (140852/141179) ait, “Arsa” vasıflı taşınmazın; 

1) Mimari projeye göre yapılacak olan binadan en az 1. kat 1 ve 2 nolu bağımsız 
bölümler, 3. kat 5 ve 6 nolu bağımsız bölümler, 5. kat 9 ve 10 nolu bağımsız bölümler, 7. kat 13 
ve 14 nolu bağımsız bölümler, 8. kat 15 nolu bağımsız bölüm, 9. kat 17 ve 18 nolu bağımsız 
bölümler olmak üzere 11 adet daire ve zemin katta bulunan 22 nolu dükkan-2 vasıflı bağımsız 
bölüme ilave olarak 59.500,00 TL nakit paranın vakfı adına alınması, 

2) Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, yer teslimi tarihinden 
itibaren varsa üzerindeki yapıların her türlü güvenlik önleminin İş ve Sosyal Güvenlik hukuku 
kapsamında alınarak yıkılıp, kaldırılması, bu konuda gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından 
alınması, ifraz-tevhit, terk ve vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın 
yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenlerde dahil olmak üzere tüm bu iş ve 
işlemlere ait masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanması, 

3) 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %45’a kadar olan kısmın bedelsiz 
terk edilmesi terk oranının %45’ın üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması 
görmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak İdaremize 
ödenmesi, 
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4) İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması 
halinde ihale oranında vakfına yansıtılması, 

5) İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle; ihaleye/sözleşmeye esas 
projede/proje öngörüsünde, onaylı sözleşmede yer almayan ilave kat, depo, bağımsız bölüm vb. 
paylaşıma konu alanların ortaya çıkması ve projede değişiklik olması halinde; "Yeniden 
Değerlendirme Ekspertiz Raporu" ile tüm bağımsız bölümlerin piyasa değerleri yeniden 
belirlenerek ortaya çıkan ilave bölümler ihale/sözleşme oranında paylaşılması asgari şartlardır. 

II-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

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

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 
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h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:6), 

l) İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli 
örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.7) konulacağı zarf.  

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 
isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 
geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

IV-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

V-Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 
sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VI-İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan Olunur.  
 747/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Madde 1. Denizli İli Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve 
mülkiyeti Belediyemize ait toplam 23.503,25 m² den ibaret 286 ada 5 parsel numaralı 1 adet 
taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.  

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 18.02.2021 Perşembe günü saat 15.25’de Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de 
bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

Madde 4. Muhammen  bedel, 29.000.000,00-TL olup, geçici teminat tutarı 870.000,00-TL 
dir. 

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası 
Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 
bedelsiz temin edilebilir.   

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 15.25’e kadar Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler 
veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.  

Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya 
noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

A. Gerçek Kişiler; 

a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 
ikametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 

b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti 

c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve 
vekalet edene ait imza beyannamesi 

d. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu 

e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu  

B. Tüzel Kişiler; 

a. Tebligat için adres beyanı 

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

c. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.) 

d. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri. 
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e. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu 
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu  
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 
C. Ortak girişimler;  
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) 

maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş 
ortaklığı beyannamesi,  

Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana 
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

 İlan olunur.      688/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Madde 1.Denizli İli Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve 

mülkiyeti Belediyemize ait toplam 1.056,00 m² den ibaret 7985  ada 3 parsel numaralı 1 adet 
taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.  

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 18.02.2021 Perşembe günü saat 15.15’de Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de 
bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

Madde 4. Muhammen  bedel, 2.112.000,00-TL olup, geçici teminat tutarı 63.360,00-TL 
dir. 

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası 
Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 
bedelsiz temin edilebilir.  

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 15.15’e kadar Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler 
veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.  
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Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya 
noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

A. Gerçek Kişiler; 
a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli 

ikametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 

b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti 
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve 

vekalet edene ait imza beyannamesi 
d. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu 

e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu  
B. Tüzel Kişiler; 
a. Tebligat için adres beyanı 

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

c. Ticari sicil gazetesi (Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.) 
d. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri. 

e. Geçici teminat mektubu (süresiz geçici teminat mektubu) veya alındı belgesi/makbuzu 
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu  
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 

C. Ortak girişimler;  
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) 

maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş 
ortaklığı beyannamesi,  

Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana 
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur.        689/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz 

ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 

taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif 

usulü artırma suretiyle 18/02/2021 Perşembe günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde 

Belediyemiz Atatürk Kültür ve Spor Merkezi (İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale 

ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır. 

Sıra 

No 
Mahalle Ada Parsel 

Alanı 

m² 

Niteliği, 

İmar 

durumu 

Rayiç 

Bedeli 

m²/TL 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G. Teminat 

(%3) (TL) 

İhale 

Saati 
ÖDEME 

1 15 TEMMUZ 3843 4 10.073,97 Arsa(A-2) 
1.900,00 

TL 

19.140.543,00 

TL 

574.216,29  

TL 
13.30 PEŞİN 

2 ATATÜRK 3135 4 1.416,75 
Arsa Konut 

E=1,35 

3.500,00 

TL 

4.958.625,00  

TL 

148.758,75  

TL 
13.45 PEŞİN 

3 TAŞLICA 619 31 1.074,14 
Arsa Küçük 

San. 

1.200,00 

TL 

1.288.968,00  

TL 

38.669,04  

TL 
14.00 PEŞİN 

4 TAŞLICA 625 17 508,69 
Arsa Küçük 

San. 

1.200,00 

TL 

610.428,00  

TL 

18.312,84  

TL 
14.15 PEŞİN 

5 UMUT 7749 3 5.695,60 
Arsa Tic K 

E=1,80 

3.000,00 

TL 

17.086.800,00 

TL 

512.604,00  

TL 
14.30 PEŞİN 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Şehitkamil 

Belediyesi Destek Hizm. Müdürlüğü İhale servisinden temin edebilirler. Belediyemizce yapılacak 

ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir; 

A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

h) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz 

veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu, 
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ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 

10 (on) gün içerisinde alınan güncel belge, 

i) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile 

birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir 

B) İstekli tüzel kişi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Tebligata esas adres beyanı 

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret 

Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil 

gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 

d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya 

süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden önceki son 

10(on) gün içerisinde alınan güncel belge, 

i) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her 

biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir. 

İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi (Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No: 15/A Şehitkamil/ 

Gaziantep) adresine en geç 17/02/2021 Çarşamba günü saat 16.30’a kadar teslim etmesi veya 

posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu 

değildir. 

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 926/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU:  

Madde 1-Mülkiyeti müstakilden Belediyemize ait olan Selçuk ilçesi, Selçuk mahallesi, 

102 ada 17 parsel numaralı, 7530,54 m2 miktarındaki Arsa vasıflı taşınmazın tamamı satılacaktır. 

Taşınmazın tapu kaydına göre üzerinde "TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 846,23 m2 daimi irtifak 

hakkı" vardır. Taşınmazın üzerlerindeki bütün takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır. Bu 

gayrimenkulun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36.maddesi gereğince 'Kapalı Teklif 

Usulüyle' satış ihalesi yapılacaktır. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT ile İHALE MUHAMMEN 

BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI: 

Madde 2- İhale, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No: 1/1 

adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 23/02/2021 tarihinde saat: 11.00'da 

Belediye Encümenince yapılacaktır. İhalede satılacak taşınmaz; Selçuk ilçesi, Selçuk mahallesi, 

102 ada 17 parsel numaralı, 7530,54 m2 miktarındaki Arsa vasıflı taşınmaz olup, Tahmin edilen 

Bedel 5.000.000,00 TL (Beşmilyon.TL), Geçici Teminat Bedeli 150.000,00 TL (Yüzellibin.TL), 

ihale tarihi 23/02/2021 ve ihale saati: 11:00'dır. İhale şartname bedeli ise 2.000,00 TL (KDV 

Dahil)'dir 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER: 

Madde 3- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir: 

A) Gerçek kişiler için: 

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu, 

b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belge, 

ç) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti, 

d) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi beyanı, 

e) Noter tasdikli imza sirküleri, 

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

g) KDV dahil 2.000,00-TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

h) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge ya da yazılı 

beyan.(Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir) 
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ı) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin FETÖ, PDY ve silahlı terör 

örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin yazılı beyan. (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı 

dilekçe şeklinde olabilir) 

B) Tüzel kişiler için 

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu. 

b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata İlişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belge, 

ç) Tüzel kişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü, 

d) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, 

e) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve 

vekil imza sirküleri aslı, 

f) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzları, 

g) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, 

h) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki 

ortaklık sözleşmesi ile birlikte bu maddeye göre istenen belgeler ortak girişimi oluşturan gerçek 

kişi veya tüzel kişilerin her biri için ayrı ayrı bildirilecektir. 

i) KDV dahil 2.000,00 TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,  

j) Tüzel kişinin vergi numarası 

k) Tüzel kişiliğin veya ihaleye katılacak temsilcilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 

göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge ya da yazılı beyan. (Beyan, 

Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir) 

1) Tüzel kişiliğin ve ihaleye katılacak temsilcilerin FETÖ, PDY silahlı terör örgütü ile 

iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde 

olabilir) 

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 

İhale şartnamesi ile tapu kaydına ait bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İlan olunur. 

 733/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-
AG elektrik şebekesi 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 :  Cumhuriyet Mah. Süleyman Demirel Cad. 
No:1 Sivrihisar / ESKİŞEHİR  

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer :  Sivrihisar / Eskişehir 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

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

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) :  12.148.110 TL 
f) Geçici Teminatı : 364.443,30 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

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

b) Tarihi ve saati : 24 / 02 / 2021 - 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. 
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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 ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı 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, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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, isteklilerce 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 deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun 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) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I)  Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) 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, 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 6.3 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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. 

Süleyman Demirel Cad. No:1 Sivrihisar / ESKİŞEHİR adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karşılığı 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- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 790/2-2 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2021 – Sayı : 31389 

 

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR  
Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait, 
YG-AG elektrik şebekesi 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 : Hükümet Cad. No:10 Akşehir / KONYA 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer : Akşehir / KONYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

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

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) : 3.006.900 TL 
f) Geçici Teminatı : 90.207 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

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

b) Tarihi ve saati : 26 / 02 / 2021 - 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 
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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 ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı 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, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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, isteklilerce 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 deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun 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) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
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şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
I)  Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
J)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
K) 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, 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 6.3 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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 
Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. No:10 
Akşehir / KONYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı 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- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 791/2-2 
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GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ ÖZEL GAZİANTEP OSB MESLEKİ VE TEKNİK  
ANADOLU LİSESİ ATÖLYE BİNASI VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU KABA  

İNŞAAT YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 
Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Özel Gaziantep OSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası Ve Çok Amaçlı 
Spor Salonu Kaba İnşaat Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir. 

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
a) Adı  : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
  Müteşebbis Heyet Başkanlığı 
b) Adresi  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 

nolu cadde Başpınar/ GAZİANTEP 
c) Telefon numarası  : 0 342 337 11 01 – 337 82 80 
d) Faks numarası  : 0 342 337 13 71 
e) Elektronik posta adresi  : ihale@gaosb.org 
f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı  : Mehmet Selim SANCILI - Mimar  
  Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 

personellerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
a) Adı  : Özel Gaziantep OSB Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi Atölye Binası Ve Çok Amaçlı 
Spor Salonu Kaba İnşaat Yapım İşi  

b) Yatırım proje no’su/kodu  : Fİ-001 
c) İşin Süresi  : 210 gün dür. 
d) Yapılacağı yer  : 83215 nolu cadde Eğitim Kompleksi Adası 

Gaziantep / Şehitkâmil 
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler  : Atölye Binası ve Çok Amaçlı Spor Salonu 

Betonarme ve Çelik Kaba İnşaatı, Ada İçi Alt 
Yapım-Deplasman İşleri, Çevre İstinat 
Duvarları ile Hafriyat ve Uzaklaştırması 
Yapım İşi 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1.a) İhale usulü  : Açık ihale – Anahtar Teslim Götürü Bedel 
b) İhalenin yapılacağı adres  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nl 

cd. Başpınar/GAZİANTEP 
c) İhale tarihi  : 26/02/2021 
d) İhale saati  : 11:00 
e) Son teklif verme tarihi ve saati  : 26/02/2021-10:00 
f) İhale komisyonu toplantı yeri  : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı 

Salonu 
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3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 
yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 
saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 
alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - 

Fen İşleri Müdürlüğü  
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü  
c) İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dâhil): 3.000,00-TL+ KDV (üçbintürklirası) 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı: 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname 
b) Teknik Şartnameler  
c) Sözleşme Tasarısı 
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir) 
d) Mahal ve İmalat Poz Listeleri. 
e) Özel İdari ve Teknik Şartname  
d) Projeler ve 3D Görseller 
g) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 
(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 
taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve 
tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi, Yer Görme Belgesi vs.) 

5.2. Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 
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5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 
verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale 
kanunu standart formları kullanılabilir. 

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 
posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 
edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu 
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli 
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla yapılan 
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 
kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 
elektronik posta ve faks kullanılamaz. 

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) 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. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar. 

d) İdari şartname madde 7.5 de ayrıntısı belirtilen son on yıl içinde alınmış B-III grubu iş 
deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) ile 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi. 

ğ) İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (ihale 
dosyası içerisinde verilen formatta (poz listesi) Cd ortamında dosyaya eklenecektir.) 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 
2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 
4 - İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 
5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü olmalıdır. 
6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale Kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda 
iptal etmekte serbesttir. 723/2-2 
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TCDD 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA TEKNİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN 
AHŞAP MAKAS VE KÖPRÜ TRAVERSLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE KÜÇÜK 

MALZEMELERİN BAKIMININ YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021/56960 
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: 1.175 Adet Makaslarda Ahşap Traverslerin 

Değiştirilmesi, 156 Adet Köprülerde Ahşap Traverslerin Değiştirilmesi, 6.317,77 Mt. Bağlantı 
Elemanlarının bakımının yapılması ile 1.331 Adet Travers Yükleme ve Boşaltılması işi  

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 
23/02/2021 günü saat 10.00 da 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. 
 828/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 983/1-1 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 984/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ve 23. maddelerine ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
Nitelik 

Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak.  

Sağlığın geliştirilmesi, eğitim ve davranış 

konularında doktora derecesi olmak, 

Fen – Edebiyat 

Fakültesi 

Rus Dili ve 

Edebiyatı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Rusya Federasyonu'nun YÖK tarafından 

tanınan üniversitelerinde filoloji alanında 

yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,  

En az 6 yıl üniversitede çalışmış olmak,  

Çeviribilim, Türk Dili ve Edebiyatı, 

Karşılaştırmalı Edebiyat gibi diğer 

alanlarla disiplinlerarası çalışmalar yapmış 

olmak 

Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü/  

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 

Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği ya 

da Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında 

yapmış olmak 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Mimarlık lisans mezunu olmak.  

Mimari Tasarım tezli yüksek lisans 

mezunu ve Mimari Tasarımda Bilişim 

alanında doktora yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 

(İngilizce) / 

Muhasebe 

Profesör 1 

Muhasebe alanında doçentliğini almış 

olmak, Muhasebe etiği, Entegre 

Raporlama ve IFRS/US GAAP 

konularında çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Gıda Mühendisliği doktora mezunu 

olmak.  

Doktora çalışmalarını kolloidal gıda bilimi 

(emülsiyon; yüzey kimyası; yüzey 

reolojisi) alanlarında yapmış olmak.  

Yenilikçi gıda analiz yöntemleri 

(Manyetik Rezonans Görüntüleme; NMR 

Relaksometre gibi) üzerine yayınları 

olmak. 
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BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

İlan Tarihi : 08.02.2021 

Son Başvuru Tarihi : 22.02.2021 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 
dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Bilimsel yayınlarını, 

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet 

CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet 

CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir.) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 867/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümlerde görevlendirilmek üzere Öğretim Elemanları 
alınacaktır. 

Fakülte/ 

Yüksekokul 

Bölüm/Program / 
Anabilim Dalı/  

Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Nitelik 

Başvuru Değerlendirme 

ve Sınav Takvimi 

ALES/YDS 
Eşdeğeri 

Puanı 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İşletme 
Yönetimi (Almanca) 

Araştırma Görevlisi 

2 

Başvuracak adayların;  
İşletme, Ekonomi (İktisat), Uluslararası 

İşletme Yönetimi veya Bilişim Sistemleri 

(İşletme Enformatiği ) bölümü lisans mezunu 
olmak. İşletme, Ekonomi (İktisat), 

Uluslararası İşletme Yönetimi veya Yönetim 

Bilişim Sistemleri (İşletme Enformatiği) 
Bölümü tezli yüksek lisans öğrencisi olmak 

Eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından (Almanca) bu puan muadili bir 
puan almak.  

TestDaf: en az seviye 3,  

DSD II: en az Stufe II,B2  
TELC Deustsch:C2’den en az 

ausreiched;C1’den en az  

ausreiched; B2’den en az gut, 

İlan Tarihi:  
08.02.2021 

Son Başvuru Tarihi:  

22.02.2021 
Ön Değerlendirme 

Tarihi:  

01.03.2021 
Yazılı Sınav Giriş 

Tarihi:  

08.03.2021 
Sınav Saati: 13:00 

26 Ağustos Yerleşkesi / 

Hukuk Binası 446 No’lu 
Sınıf  

Sonuç Açıklama Tarihi:  

15.03.2021 

ALES 70 

YDS 50 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Araştırma Görevlisi 
1 

Başvuracak adayların;  
İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, 

Zemin Mekaniği veya Yapı laboratuvarlarında 

çalışmış, Tezli Yüksek Lisans veya Doktora 
öğrencisi olmak. 

İlan Tarihi:  
08.02.2021 

Son Başvuru Tarihi:  

22.02.2021  
Ön Değerlendirme 

Tarihi:  

02.03.2021 
Yazılı Sınav Giriş 

Tarihi:  

09.03.2021 
Sınav Saati: 10:00 

26 Ağustos Yerleşkesi / 

Mühendislik Binası 
B314 No’lu Sınıf 

Sonuç Açıklama Tarihi:  

19.03.2021 

ALES 70 

YDS 50 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/ 

İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 868/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat

Kurulu Üyeliklerine, Hamza GÖKÇE, Salih AKYÜZ, Sedat AYDINLI ve
Ferruh ŞEN’in Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2021/106)

YÖNETMELİKLER
–– Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Şırnak Üniversitesi Bitki Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar 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

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


	
	Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
	Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:




