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YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Ser-

maye İşletmesinin yönetimi, denetimi, faaliyet alanları, bütçe işlemleri, işleyişi, sermaye kay-
nakları, her türlü idari ve malî işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

(2) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra hizmet birimlerinin
döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
409/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)  Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
b)  Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c)  Daire Başkanı: Döner Sermaye Daire Başkanını,
ç)  Daire Başkanlığı: Döner Sermaye Daire Başkanlığını,
d)  Genel Müdür: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünü,
e)  Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f)  Genel Müdür Yardımcısı: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri

Genel Müdür Yardımcısını,
g)  Gerçekleştirme görevlisi: İşletmeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirleri

tahakkuk etmekle görevli kişi veya kişileri,
ğ)  Harcama yetkilisi: Genel Müdür veya yetki devri yapacağı kişi veya kişileri,
h) Hizmet birimleri: Döner sermaye faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 nci maddesinde belirtilen Bakanlık hizmet birimleri
ile il sanayi ve teknoloji müdürlüklerini,

ı)  İşletme: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesini,
i)  İşletme yöneticisi: Genel Müdürü,
j)  Malî yıl: Takvim yılını,
k)  Muhasebe birimi: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sa-

hiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklan-
ması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapıldığı ve
raporlandığı birimi,

l)  Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin
yönetiminden sorumlu usulüne göre atanmış yöneticiyi,

m)  Üst yönetici: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sermaye, Sermaye Kaynakları, Faaliyet Alanları, Gelirler ve Giderler

Sermaye
MADDE 4 – (1) İşletmeye kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 100.000.000 (Yüz-

milyon) Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir. 
Sermaye kaynakları
MADDE 5 – (1) İşletmenin sermaye kaynakları;
a) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,
b) Bağış ve yardımlardan,
oluşur.
(2) Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye

eklenir. 
(3) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen

tutara ulaşıncaya kadar sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tu-
tarına ulaştıktan sonra, yılsonu kârı hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna kadar genel
bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır. 

(4) İşletmenin zararları geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları
ile kapatılır.

Faaliyet alanları  
MADDE 6 – (1) İşletmenin faaliyet alanları şunlardır:
a)  Bakanlığın görev ve yetkileri kapsamında ortaya çıkan ve genel idare esaslarına

göre yürütülmesi mümkün olmayan, fiyatlandırılabilir nitelikteki üretilen mal ve hizmetlerle
ilgili faaliyetler.

b)  Bakanlığın görev alanına giren konularda test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme,
doğrulama ve benzeri uygunluk değerlendirmeleri ile uygunluk değerlendirmelerine ilişkin dü-
zenleme ve denetleme hizmetlerine yönelik faaliyetler.

c)  Araştırma ve analiz sonuçlarını, teknik ve bilimsel gelişmeleri ve iyi uygulamaları
yaygınlaştırmaya yönelik etkinlikler ile ilgili faaliyetler.

ç)  Bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, AR-GE, tasarım ve yeniliklere yönelik faa-
liyetler.

d)  Yerli ve milli ürünlerin ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılmasına, veri mer-
kezi ve veri işleme altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak üzere yapılacak faaliyetler.

e)  Bakanlıkça sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili sanayi ve teknoloji ala-
nında gelişime katkı sağlamak üzere bilgi birikiminin geliştirilmesine ilişkin eğitim, analiz,
kurs, envanter hazırlama, araştırma, geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme
ve benzeri hizmetlere ilişkin faaliyetler.

f)  Ülkede fikri sermaye, AR-GE ve yenilik kapasitesinin gelişmesini sağlamak ama-
cıyla sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileşmesine yönelik olarak hazırlanacak destek
programları ile ilgili olmak üzere gerçekleştirilecek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri.

g)  Milli Teknoloji Hamlesinin hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içe-
risinde, teknoloji geliştirme ile bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel
yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün geliştirilmesine yönelik faaliyetler. 

ğ)  Sanayi ve bilişim ürünlerinin, ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğunu
sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin muayene ve test altyapısının gelişti-
rilmesine ilişkin faaliyetler.

h)  Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin yayın, veri, bilgi ve belgelerin matbu
veya elektronik ortamda alımı ve satışına yönelik faaliyetler.
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ı)  İl sanayi ve teknoloji müdürlüklerinin fiziki ve teknik altyapısının geliştirilmesi,
güçlendirilmesi ve kurumsal kimlik oluşturulmasına yönelik faaliyetler.

(2) İşletme bu faaliyetlerin ifasında, gereken hâllerde diğer kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

Gelirler 
MADDE 7 – (1) İşletmenin gelirleri;
a) İşletmenin 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarıyla ilgili üretilen mal ve hizmet-

lerin satışlarından elde edilen gelirlerden,
b) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yönelik faaliyetler ile standartların uygulan-

masına ilişkin faaliyetlerden elde edilen gelirler, test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme,
doğrulama gibi uygunluk değerlendirme faaliyetleri gelirlerinden, 

c) Sanayi işletmelerinin kuruluş, sicil, vize, değişiklik, ön kayıt, uygunluk ve ruhsat-
landırma, test ve yeterlilik, yetkilendirme ve muafiyet belgeleri işlemleri ile muayene, revize
ve tadilatlardan elde edilen gelirlerden,

ç) Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım
faaliyetinde bulunan firmalar için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı hizmetlerinden elde edilen
gelirlerden,

d) Bakanlığın görev alanında olup, başka kurum ve kuruluşlarca yürütülen muayene,
denetim ve belgelendirme hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden aktarılacak paylar ile yerli
katkı oranı ve sanayi işletmesi kapasite hesabı ekspertiz hizmetlerinden elde edilen gelirler-
den,

e) Sanayi ürünlerinin teknik düzenlemelere uygunluğu kapsamında yapılacak kontrol
ve denetim gelirleri ile test gelirlerinden,

f) Yatırım teşvik belgelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi ile makine ve teçhizat lis-
telerinin revize edilmesinden elde edilen gelirlerden,

g) Bakanlık görev alanındaki organize sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, sanayi
sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, AR-GE merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, mo-
del fabrikalarının ve diğer sanayi işletmelerinin; kuruluş, yer seçimi, imar ve parselasyon,
plan/proje, vize/onay işlemleri ile bu alanlarda yer alan yapıların ruhsatlandırma ve plan/proje,
vize/onay işlemlerine ilişkin hizmetlerden elde edilecek gelirlerden,

ğ) Görevlendirme yapılan veya devredilen hizmetlerden alınan gelir paylarından, bu
hizmetlere ilişkin Bakanlığa yapılan başvurular  ile bu kapsamda Bakanlıkça gerçekleştirilen
faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin gelirlerden,

h) Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapılan ihale dosyalarının satışından elde
edilen gelirlerden,

ı) Bakanlık birimleri tarafından verilecek eğitim, danışmanlık, denetim ve benzeri hiz-
metlerinden elde edilecek gelirlerden,

i) İmal/üretim izni gelirleri ile ithal ürün muafiyet belgesi gelirlerinden,
j) Bakanlıkça katılım sağlanan girişim sermayesi fonlarından elde edilecek gelirlerden,
k) Faiz ve komisyon gelirlerinden,
l) İşletmeye ait lüzumu kalmayan ve hurdaya ayrılan taşınırlar ile numune satışından

elde edilen gelirlerden,
m) İstekli ve yüklenicilerden kesilecek gecikme cezaları ile gelir kaydedilecek temi-

natlardan,
n) Kira gelirlerinden,
o) Reklam gelirlerinden,
ö) Bakanlık bünyesindeki veri ve istatistiklerin paylaşımından elde edilen gelirlerden,
p) Benzeri diğer gelirlerden,
oluşur.
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Giderler 
MADDE 8 – (1) İşletmenin giderleri;
a)  6 ncı maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalardan,
b)  İşletme kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele yapılan aylık, ücret ile

malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerden,
c)  Döner sermaye hizmetlerine ilişkin kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik mal-

zemesi, enerji alımları, yiyecek, içecek, giyim, özel malzeme, güvenlik ve koruma malzemesi
ve benzeri tüketim malzemeleri alım giderlerinden,

ç)  İşletmenin hizmetlerine ilişkin olarak görevlendirilecek personele 10/2/1954 tarihli
ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden,

d)  İşletme faaliyetleri ile ilgili yasal giderler ile vergi, resim, harçlar ve benzeri gider-
lerden,

e)  İşletme faaliyetleri için gerekli olup, müşavir firma ve kişilerden temin edilecek
olan her türlü hizmet alım giderlerinden,

f)  Faaliyetlerin gerektirdiği haberleşme, taşıma, ilan, sigorta, komisyon giderlerinden, 
g)  6 ncı maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı eği-

tim, staj, kurs, toplantı, konferans, sempozyum, sınav, etkinlik ve paneller için yapılacak gi-
derlerden,

ğ)  6 ncı maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği reklam, numune, fuar,
tanıtım ve organizasyon giderlerinden,

h)  İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, satın alınacak olan her türlü menkul mal
ve gayrimaddi hak alımları giderlerinden,

ı)  5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre satın alınacak taşıt gi-
derleri ile hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi için yapılacak giderler ve personel servis ki-
ralama hizmeti giderlerinden,

i)  İşletme tarafından kullanılan binaların bakım ve onarım giderleri ile işletme tarafın-
dan kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarım giderlerinden,

j)  İşletme faaliyetleri ile ilgili taşınır veya taşınmazların kira giderlerinden,
k)  Benzeri diğer giderlerden,
oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Teşkilat

Yönetim ve yürütme
MADDE 9 – (1) İşletme yönetimi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Baş-

kanı ve muhasebe yetkilisinden oluşur.
(2)  İşletmenin hizmetleri; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, mu-

hasebe yetkilisi, şube müdürleri, veznedar, taşınır kayıt yetkilisi, muhasebe yetkilisi mutemet-
leri, muhasebe birimi personeli ve diğer personel tarafından yürütülür.

(3) İşletmenin görev ve faaliyetleri ile ilgili idari, malî ve teknik işleri Daire Başkanı
tarafından yürütülür. 

İşletme yöneticisi
MADDE 10 – (1) Genel Müdür işletme yöneticisidir.
(2) İşletme yöneticisinin görevleri şunlardır:
a) İşletmenin; ilgili mevzuat, Bakanlıkça belirlenen hedef, politika ve stratejiler, per-

formans programı ve işletmecilik ile bütçe ilke ve esaslarına uygun olarak yönetilmesini sağ-
lamak,

b) İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığın hazırlayacağı stratejik plan ve perfor-
mans programına ilişkin önerilerde bulunmak,
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c) İdarenin stratejik planı ve performans programı ile uyumlu olmak üzere işletmenin
yatırım programı ile bütçesinin hazırlanması sırasında uyulması gereken hususları belirlemek, 

ç) İşletme kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri
almak,

d) Fiyatlandırma tekliflerini karara bağlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,
e) İşletmenin yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin olarak üst yönetici tarafından verilen di-

ğer görevleri yapmak.
Genel Müdür Yardımcısı
MADDE 11 – (1) Genel Müdür Yardımcısı, döner sermaye işletmesinin koordinasyo-

nundan sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) İşletmenin yatırım program tekliflerini, bütçe tasarısını incelemek ve onaya sunmak,
b) İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının koordinasyonunu sağlamak ve

takibini yapmak,
c) İşletmenin, işleyiş ve yönetim süreçlerinin etkinliğini gözeterek, kalite ve verimliliğin

geliştirilmesini sağlamak,
ç) Hizmet birimlerinden gelen ve işletme tarafından yürütülmesi istenilen hizmet ve

proje tekliflerini değerlendirmek, 
d) İşletmenin koordinasyonunu ve Bakanlık birimleri ile işbirliğini sağlamak,
e) İşletmenin yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin olarak işletme yöneticisi tarafından ve-

rilen diğer görevleri yapmak.
Daire Başkanı
MADDE 12 – (1) Daire Başkanı, döner sermaye ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülme-

sinden sorumlu olup görevleri şunlardır:
a)  İşletmenin görev ve faaliyetleri ile ilgili idari, malî ve teknik işlerini; ilgili kanun,

yönetmelik, işletme bütçe esasları ile işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek, 
b)  İşletme faaliyetlerinin icrası, koordinasyonu, takibi, değerlendirilmesi, yönlendiril-

mesi, verimliliğin arttırılmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve uygulamaya konularak gerçek-
leştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

c)  İşletme kadrolarına atanan veya görevlendirilen personelin; görevlerini iş bölümü
esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve amirliğini yapmak,

ç)  İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarını zamanında hazırlamak,
d)  Bütçe ödenek aktarmalarının zamanında yapılmasını sağlamak,
e)  İşletmenin mal varlıkları ile her türlü makine, teçhizat, demirbaş ve malzemelerin

verimli bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlayıcı önlemler almak,
f)  Döner sermaye hesaplarının, vezne ve taşınır işlerinin usulüne göre yürütülmesini

koordine etmek ve izlemek,
g)  Muhasebe işlemlerinin süresinde ve düzenli kaydedilmesini sağlamak,
ğ)  İşletmenin bilançosunu incelemek, Sayıştay Başkanlığına ve Hazine ve Maliye Ba-

kanlığına göndermek,
h)  İşletmenin yatırım program teklifini hazırlamak, değişikliklere ve ek programlara

ait olur hazırlamak,
ı)  İşletmeye ait demirbaşların terkini için makam olurunu hazırlamak,
i)  İşletmenin hesap planını hazırlamak,
j)  İşletmenin hesap planındaki değişiklikleri yapmak,
k)  İşletmenin bütçe form ve cetvel taslaklarını hazırlamak,
l)  İşletmenin mal ve hizmet satış listelerini ve malî yıl içinde oluşabilecek değişiklik

ve güncellemeleri düzenlemek,
m)  İşletmenin istatistiklerini, faaliyet raporunu hazırlamak, kesin hesabını ve diğer

malî tablolarını değerlendirmek,
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n)  Döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili hizmet içi eğitim yapmak,
o)  İşletmenin personel ihtiyacını belirlemek,
ö)  Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Genel Müdür işletmenin harcama yetkilisidir. 
(2) Harcama yetkilisi işletme bütçesinden yapılacak harcamaların ilgili mevzuat hü-

kümleri dâhilinde ve amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden, harcama talimatlarının büt-
çe ilke ve esaslarına uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılma-
sından ve bu Yönetmelik çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden üst yöneticiye karşı
sorumludur.

(3) Harcama yetkilisi harcama yetkisini; yardımcılarına veya hiyerarşik olarak bir alt
kademedeki yöneticilere, işletmenin taşra teşkilatında gerçekleşecek giderleri için Bakanlık il
müdürlerine kısmen veya tamamen devredebilir.

Gerçekleştirme görevlisi
MADDE 14 – (1) İşletmenin gelir ve giderleri, harcama yetkilisi tarafından görevlen-

dirilecek personel tarafından yerine getirilir.
(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın yöneticilerden birisini veya birkaçını ödeme

emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler gerçekleştirme görevlisi
olup harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar.

(3) Gelir gerçekleştirme görevlisi; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yü-
rütür.

(4) Gider gerçekleştirme görevlisi harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür.

(5) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına
ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer
gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken iş ve iş-
lemlerden sorumludurlar.

Muhasebe yetkilisi
MADDE 15 – (1) Muhasebe yetkilisi; muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden, mu-

hasebe biriminin yönetiminden, muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir
şekilde tutulmasından sorumludur. 

(2) İşletmenin muhasebe hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.
(3) Bakanlıkça merkez ve taşra personeli arasından usulüne uygun olarak muhasebe

yetkilisi görevlendirilir.
Muhasebe birimi
MADDE 16 – (1) İşletmenin muhasebe hizmetleri muhasebe birimince yürütülür.
(2) İşletmenin muhasebe hizmetleri muhasebe yetkilisi ve muhasebe biriminde görevli

personel tarafından yürütülür.
Muhasebe yetkilisi mutemetleri
MADDE 17 – (1) Muhasebe birimince tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelir-

leri, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muha-
sebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi
muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin mu-
hasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edileceği, hangi hizmet birimlerinde muhasebe yetkilisi
mutemedi görevlendirileceği muhasebe yetkilisinin teklifi ve harcama yetkilisinin oluru ile be-
lirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî İşlemler

Hesap dönemi
MADDE 18 – (1) İşletmenin hesap dönemi malî yıldır.
Proje hazırlama
MADDE 19 – (1) Bütçenin hazırlanmasından önce; yapılması gereken yatırımlara ait

malî, ekonomik ve teknik etütler zamanında yapılarak projeleri hazırlanır.
Bütçe
MADDE 20 – (1) Bütçe, işletmenin belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile

bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren belgedir. 
(2) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) İşletme bütçesi, metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur.
b) Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile faaliyet programı hedefleri

dışındaki amaçlara tahsis edilemez.
c) Bütçe, yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösterecek şekilde hazırla-

nır.
ç) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,

doğruluk ve malî saydamlık esastır.
d) Bütçede tüm gelir ve giderler gayrisafi olarak gösterilir.
Bütçenin hazırlanması ve onaylanması, ödenek aktarma ve ekleme 
MADDE 21 – (1) İşletme bütçesinin hazırlanmasına yönelik yıllık faaliyet programı

rehberi Ekim ayının sonuna kadar hizmet birimlerine duyurulur. 
(2) Hizmet birimlerince hazırlanan yıllık faaliyet programları, Kasım ayının sonuna ka-

dar Genel Müdürlüğe gönderilir.
(3) İşletmenin bütçe taslağı, hizmet birimlerince hazırlanarak Genel Müdürlüğe gön-

derilen yıllık faaliyet programına göre muhasebe yetkilisinin önerisi alınarak Daire Başkanlığı
tarafından hazırlanır.

(4) Hazırlanan bütçe en geç Aralık ayının sonuna kadar üst yöneticinin onayı üzerine
malî yılbaşında yürürlüğe girer. Onaylanan bütçenin bir örneği muhasebe yetkilisine verilir. 

(5) Bütçe sınıflandırmasının bütün düzeyleri arasında aktarma yapmaya Genel Müdür
yetkilidir.

(6) Bütçede, ödeneği indirilen maddeye ödenek ilavesi, ödenek ilavesi yapılan madde-
den de ödenek aktarılması yapılamaz.

Ek bütçe
MADDE 22 – (1) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya faaliyet prog-

ramında öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hallerde, kaynağının gösterilmesi koşu-
luyla ve süre şartları hariç 21 inci maddede belirtilen yılı bütçesinin uygulanmasındaki usule
uygun olarak ek bütçe yapılabilir.

Ertesi yıla geçen yüklenme ile gelecek yıllara yaygın yüklenmeler 
MADDE 23 – (1) İşletme, faaliyet alanlarıyla ilgili olması ve yılı bütçesinde ödeneğinin

bulunması kaydıyla, aşağıda belirtildiği şekilde ertesi yıla geçen ve gelecek yıllara yaygın yük-
lenmeye girişebilir: 

a) İşletme, niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan mal
ve hizmet alımları için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, iz-
leyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst
yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişebilir. 

b) İşletme, aşağıdaki mal ve hizmet alımları için süresi üç yılı, finansal kiralama sure-
tiyle temin edileceklerde ise dört yılı geçmemek üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara
yaygın yüklenmeye girişebilir: 
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1) Satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan; her türlü makine-teçhizat, ci-
hazlar ve taşıtların kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temin edilmesi, 

2) Maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan cihazların hizmet alımı yoluyla temini,
kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temin edilmesi, 

3) Bilgi işlem hizmetleri, internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşa-
virlik hizmetleri, personel taşıma hizmeti, elektrik ve doğalgaz alımları.

c) İşletme, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için
gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir. 

Merkezi alım 
MADDE 24 – (1) İşletme bütçesinden taşra dahil hizmet birimleri için merkezî olarak

satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımları toplu olarak yapılabilir.
İhtiyaç fazlası taşınır devri ile hurda satışı 
MADDE 25 – (1) İşletme, kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış olan

ihtiyaç fazlası taşınırlarını bağlı olduğu idareye devredebilir. 
(2) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki ne-

denlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan ve hizmet dışı bırakılan
taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçalar satış yoluyla de-
ğerlendirilebilir.

Taşınmaz edinme ve yatırım projelerine katılma 
MADDE 26 – (1) İşletme, faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla Bakanlık yatırım prog-

ramlarında yer alması şartıyla ve bedeli işletme bütçesinden ödenmek suretiyle taşınmaz edi-
nebilir. Bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilmekle birlikte, işletmenin hesaplarında gösterilir. 

(2) İşletme, faaliyetleri ile ilgili olarak bağlı olduğuı idareye tahsis edilmiş taşınmazları
kullanabilir.

Kaynak aktarma ve borç verme
MADDE 27 – (1) İşletme; malî imkânının uygun olması koşuluyla, malî durumu ye-

tersiz olan organize sanayi bölgelerine, endüstri bölgelerine, teknoloji geliştirme bölgelerine,
sanayi sitelerine ve model fabrikalara mevzuatında belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla
vadesi beş yılı geçmemek üzere borç olarak kaynak aktarabilir. Kaynak aktarmaya Bakan yet-
kilidir.

(2) Kaynak aktarma ve borç verme ile ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Gelirlerden alınacak paylar
MADDE 28 – (1) Bakanlığın görev alanında olup başka kurum ve kuruluşlarca yürü-

tülen hizmetlerden elde edilecek gelirler ile görevlendirme yapılan veya devredilen hizmetler-
den elde edilen gelirlerden Bakanlıkça belirlenecek oranlarda pay alınır.

(2) Alınacak gelir payı oranlarını belirlemeye Bakan yetkilidir.
(3) Alınacak pay tutarı, aylık gayrisafi hasılat üzerinden hesaplanarak izleyen ayın en

geç 15’ine kadar işletme hesabına aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Fiyat tespiti
MADDE 29 – (1) İşletme tarafından üretilen mal ve hizmet satış bedelleri, ilgili hizmet

birimlerinin de görüşü alınarak Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belirlenen fiyatlar üst
yönetici tarafından onaylanır ve malî yılın başında yürürlüğe girer. Gerek görüldüğü hallerde
malî yıl içerisinde gerekçe gösterilmek kaydıyla mal ve hizmet satış listeleri ve fiyatlarında
değişiklik veya düzenleme yapılabilir.
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(2) İşletme tarafından üretilen mal veya hizmetlerin fiyatı, özel kanunlardaki hükümler
saklı kalmak kaydıyla, hammadde, malzeme, işçilik giderleri, diğer masraflar, amortisman pay-
ları ve kâr yüzdesi esas alınarak ve maliyet bedelinin altında olmamak üzere belirlenir.

(3) İlgili mevzuatındaki ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması ile ilgili hükümler
saklı kalmak üzere, işletme tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde, işletmecilik gereği
yapılması gereken ticari indirimler hariç, herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli
fiyat uygulanamaz.

Taşınır işlemleri
MADDE 30 – (1) İşletmece edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde

ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık he-
saplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından
düzenlenen belgelerin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir.

Demirbaşların kayıtlardan çıkartılması
MADDE 31 – (1) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Hazine

ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın taşıtlar hariç on katına kadar olanlar işletme yö-
neticisi, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise işletme yöneticisinin teklifi üzerine üst yöneticinin
onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Üst yönetici bu yetkisini daha alt kademe yöneticilere kısmen
veya tamamen devredebilir.

Alım ve satım işlerinde uygulanacak hükümler
MADDE 32 – (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış
işleri ise 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Dö-
ner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Alacakların tahsili
MADDE 33 – (1) İşletme alacaklarının tahsilinde ilgili mevzuatında belirtilen hükümler

saklı kalmak şartıyla, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre işlem
yapılır.

Denetim
MADDE 34 – (1) İşletme, Bakanlık denetim elemanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı

ve Sayıştay tarafından denetlenir.
(2) İşletme, Bakanlığın iç denetim kapsamında sayılır. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun iç denetime ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat
çerçevesinde Bakanlığın iç denetçileri tarafından iç denetime tabi tutulur. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki
MADDE 36 – (1) İşletme ile ilgili hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye; uygu-

lamada ortaya çıkan sorunları, tereddütleri, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandır-
maya; bu Yönetmeliğin uygulanması için gerekli her türlü tedbiri almaya Genel Müdürlük yet-
kilidir.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ OTİZM VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bo-

zukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, teşkilatına, yö-

netim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, teşkilatına, yönetim or-

ganlarına 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 (GEBAM): Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Gelişimsel bozukluğu olan bireylere yönelik disiplinlerarası bir çalışma biçimiyle

değerlendirme, teşhis, tedavi, bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek, bi-

reylerin ve ailelerin gereksinimlerini saptamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler sunmak.
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b) Gelişimsel bozuklukların önlenmesi amacı ile her türlü erken müdahale, eğitim, da-

nışmanlık, bakım, araştırma, geliştirme, teknoloji, üretim, sosyal hizmet ve benzeri faaliyetlere

katılmak, bu tür faaliyetleri planlamak, teşvik etmek ve yürütmek.

c) Uygun eğitsel ve gelişimsel önlemleri belirleyecek kararlar almak ve bu kararlar

doğrultusunda, ilgili tüm alanlarda disiplinlerarası çözüm önerileri ve programlar (erken mü-

dahale, önleyici yaklaşımlar, bakım, eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri, besin ana-

lizleri, biyokimyasal analizler, ilaçlar, gıda takviyeleri ve fonksiyonel gıdalar, diş sağlığı ko-

nusunda danışmanlık, formülasyon, eğitim programları ve benzeri) geliştirmek.

ç) Çocukların eğitim haklarını garantiye alacak önerileri geliştirerek bulundukları eğitim

ortamlarında sağlanan eğitim kalitesine katkı yapacak çalışmalar yürütmek, ilgili alanlarda dü-

zenlemelerin yapılmasını desteklemek.

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında ihtiyaçlara yönelik hizmet sunabilecek nite-

likli insan gücü yetiştirilmesine destek olmak.

e) Üniversite bünyesinde bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dal-

ları arasında ortak yürütülecek araştırma ve eğitim programlarını koordine etmek, yürütmek,

yürütülmesine yardımcı olmak.

f) Gelişimsel bozukluklar alanında disiplinlerarası çalışma kültürünü geliştirmek ve

desteklemek.

g) Merkez bünyesinde konu ile ilgili öğrencilere mesleki gelişim amaçlı uygulama ve

araştırma imkânları sağlamak.

ğ) Merkezin amacına uygun olarak yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde verilen gö-

revleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gelişimsel bozukluk tanısı konulmuş ya da konulma riski taşıyan bireylerin teşhis

ve gereksinimlerine dönük testler, ölçümler, ilgili analiz ve araştırmalar yapmak; ilaç, gıda,

gıda takviyeleri, fonksiyonel gıdalar ve sağlık, beslenme, eğitim ve fizyoterapi ihtiyaçları, hem-

şirelik bakımı ile ilgili değerlendirmeler, analiz ve ölçümler yapmak, programlar hazırlamak,

bireylerin gelişim ve öğrenme gereksinimleri, bireysel özellikleri, ilgi ve tercihleri doğrultu-

sunda eğitsel değerlendirmeler yaparak eğitim planları hazırlamak ve yürütmek, ilgili paydaş-

lara, aile ve profesyonellere yönelik danışmanlık yapmak.

b) Gelişimsel bozuklukların önlenmesi amacı ile her türlü bilimsel, teknolojik, üretim,

eğitim, danışmanlık, proje ve Ar-Ge faaliyetleri yürütmek.

c) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik veriler oluşturmak ve bu verileri değerlendir-

mek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler geliştirmek ve ortak çalışmalar

yürütmek.
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ç) Kongre, konferans, panel, bilimsel toplantılar, uzaktan eğitim çalışmaları düzenle-

mek; dergi ve gazete çıkarmak; radyo, televizyon programları, çevrimiçi yayın ve benzeri ya-

yınlar hazırlamak ve yapmak.

d) Merkezin çalışmaları kapsamında geliştirilen sertifikalı ve sertifikasız eğitim prog-

ramları düzenlemek.

e) Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak eğitim danışmanlığı, program geliştirme,

gelişim izleme ve değerlendirme, eğitim kurumları için çocuk yayınları ve eğitim materyali

geliştirme hizmetleri sunmak.

f) İlgili ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları, bakanlıklar, şirketler, vakıf, öğrenci

toplulukları ve dernekler ile işbirliği yaparak gelişimsel bozukluklar ile ilgili aile eğitimi, özel

eğitim, bakım, sosyal hizmet, fizik tedavi, beslenme, sağlık ve benzeri alanlarda hizmet içi eği-

tim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs, seminer ve benzeri kısa ve uzun süreli eğitim prog-

ramları açmak, bu kuruluşların problemlerine yönelik projeler hazırlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan ve Merkezin faaliyet

alanıyla ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevinden ayrılması veya

altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumlarında aynı usulle yeni Müdür

görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi üzerine Üniversitede

görev yapan en çok iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdürün belirlediği müdür

yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görev süresi dolduğunda müdür yardımcılarının görevi

de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.
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c) Yönetim Kurulunun kararlarını ve hazırladığı çalışma programlarını bu Yönetmelik

ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler

yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak ve faaliyetlerini

yürütmek.

e) Danışma Kurulu tarafından incelenen faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalış-

maları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Ku-

rulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün görevi başında bulunmadığı

hallerde bu görevi Müdüre vekalet eden müdür yardımcısı üstlenir. Görev süresi dolan Yönetim

Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması veya üyenin

altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olması halinde kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevler şunlardır:

a) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, ihtiyaç duyulan perso-

nelin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek

üyeleri tespit edip çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Kuruluş amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara

bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmaları ilgili çalışma grubuna yaptırmak.

ç) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkezin dönemler halindeki çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak.

e) Merkezin yıllık programını karara bağlamak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversite mensupları, özel ve kamu kurum

ve kuruluşları ile ulusal veya uluslararası alanda çalışmaları bulunan kişiler arasından Yönetim

Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün
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başkanlığında Müdür dahil beş kişiden oluşur. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Da-

nışma Kurulu toplantılarına mazeretsiz üç kez katılmayan üyenin üyeliği düşer. Herhangi bir

nedenle üyeliğin boşalması veya üyenin altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara

katılamayacak olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlen-

dirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak

önlemler hakkında tavsiyede bulunmak.

b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Mü-

dürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

d) Üniversite ve Merkezin tanınırlığı ve marka değerinin yükseltilmesini sağlayacak

tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu Kararı ile belirli

ve uzmanlık isteyen konularla ilgili, geçici veya sürekli olarak oluşturulan, Merkezin çalışma-

larına katkıda bulunan organlardır. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite

içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşabilir. Çalışma

gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İş-

letmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-

ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uy-

gulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek

üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, danışmanlık ve

benzeri hizmetler yapmak, kurslar açmak, seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Üniversitenin faaliyet alanları ile ilgili her türlü analiz, anket, bakım, danışmanlık,

değerleme, deney, ekspertiz, fizibilite, fotoğraflama, harita, arazi, zemin etüdü ve benzeri hiz-

met alanlarına ilişkin yapılacak tetkik ve analiz, kalibrasyon, kontrol, modelleme, muayene,
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onarım, ölçüm, planlama, programlama, projelendirme, prototip geliştirme, sentez, tahlil, ta-

sarım, test, tetkik, uygulama, üretim, yazılım işleri ve bunlara ilişkin hizmetleri yaparak ge-

rektiğinde raporlar düzenlemek.

c) Üniversite bünyesindeki bütün fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, merkez ve Rek-

törlüğe bağlı diğer birimlerde, bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faa-

liyetler, eğitim faaliyetleri ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri

üretmek.

ç) Üniversite ile ona bağlı birimlerde tahlil, araştırma ve uygulama yapmak ve rapor

düzenlemek.

d) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit mua-

yene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım,

üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hiz-

metleriyle ilgili yataklı ve yataksız kuruluşları işletmek, sağlık tesislerinde önceden açılmış

olan eczaneleri işletmek ve sağlık birimleri ile ilgili eğitim programları düzenlemek.

e) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği ve insan

sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek.

f) Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik

deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve ci-

hazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili raporlar ve

eğitim programları düzenlemek.

g) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında eğitim programları, yarışmalar, antre-

nörlük programları düzenlemek, organizasyon yapmak, spor tesisleri işletmek, turizm ve otel-

cilik ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek.

ğ) Sosyal bilimlerle ilgili, fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, seminer,

kongre, konferans, iş organizasyonu, danışmanlık ve görüş verme, yabancı dil çeviri, bilgi

işlem ve sosyal bilimlerle ilgili diğer eğitim programları düzenlemek, bunlarla ilgili yayınlar

yapmak.

h) Eğitim bilimleriyle ilgili her türlü fizibilite etüdü, proje değerlendirme-geliştirme,

araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, seminer, kongre, konferans, kurs, iş organizas-

yonu düzenlemek eğitim bilimleriyle ilgili diğer eğitim programları, iş ve hizmetleri yapmak,

ilgili yayınlar yapmak.

ı) Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, rek-

lam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar ve restorasyon faaliyetlerinde bulunmak, eğitim ve benzeri

programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.

i) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin standartlara uygun-

luğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre raporlar düzenlemek ve belgelendirme yap-

mak.

j) Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama ile sınırlı olmak üzere gıda, tarım ve hay-

vancılık faaliyetleri kapsamında bitkisel ve hayvansal üretimde bulunmak ve satışını yapmak.
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k) İhtiyaç duyulan alanlarda Üniversitenin ilgili birimleri yanı sıra Üniversite dışındaki

kuruluşlara da iş sağlığı ve güvenlik hizmetleri sunmak ve eğitimler düzenlemek.

l) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik

projeleri ile faaliyetlerini yürütmek.

m) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı

olmak üzere yukarıda sayılanlar dışında kalan her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak

ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve satmak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.841.182,83-TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 6/3/2000 tarihli ve 23985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamuk-

kale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                   3 Eylül 2021 – Sayı : 31587



3 Eylül 2021 – Sayı : 31587 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8159 
 

—— • —— 
 

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8160 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8146 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacettepe (Şükriye) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ 

Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat 

karşılığı yaptırılacak olan Konut İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Ankara, İlçesi: Altındağ, Semti: Hacettepe (Şükriye) Mahallesi, Pafta Ada/ Parsel: 

24486 ada 8 parsel Alanı: 3.722,00 m² ,  Brüt inşaat alanı: 16.838,04 m² , İşin adı / Kullanım 

şekli:  Konut 

1- İhale 06/10/2021 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No.175 

Samanpazarı/ANKARA  adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır. 

2- Bu işin muhammen bedeli 52.644.823,04-TL. (Elliikimilyonaltıyüzkırkdörtbinsekizyüz 

yirmiüç Türklirası Dört Kuruş) tur. 

3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A- Kanuni ikametgâhı olması, 

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
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a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

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

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) 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, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.579.344,69-TL. 

(Birmilyonbeşyüzyetmişdokuzbinüç yüzkırkdört Türklirası Altmışdokuz Kuruş) geçici teminat 

mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp 

alınacak vezne alındısı makbuzu, 

İ-  Teknik personel taahhütnamesi 

J- Yapı araçları taahhütnamesi 

K- Son beş yıla ait ( 2015-2020 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair 

belge. 

4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.500,00-TL’lik makbuz 

karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 

müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5- İş Deneyim Belgeleri; 

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş 

Grupları Tebliği” nde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi 

gösteren belgeler olacaktır. 

6- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

7- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 

8- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 8062/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Mersin İli Anamur Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde 

bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 
Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

2. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100.00 TL. 
(Yüztürklirası) karşılığında temin edilebilir. 

3. İhale 21/09/2021 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi-Ar-Ge Salonunda 
Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

4. Satışı yapılacak taşınmaz malın Muhammen Bedeli: 64.700.000,00TL. 
(ALTMIŞDÖRTMİLYONYEDİYÜZBİNTÜRKLİRASI) 

4.1. Söz konusu gayrimenkuller KDV’den muaftır. 
4.2. Ödeme şekli : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 6.000.000TL. (Altımilyon 

türklirası) peşin, kalan miktar sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3’er ay arayla 4 eşit taksitte 
ödenecektir. 

4.3. İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir. 
GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI:1.941.000,00TL. 
(BİRMİLYONDOKUZYÜZKIRBİRBİNTÜRKLİRASI) 
5. İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır: 
5.1. Dilekçe (İhale dokümanında örneği mevcuttur) , 
5.2. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf (İhale dokümanında örneği 

mevcuttur), 
5.3. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Anamur Belediyesine herhangi bir 

borcu bulunmadığına dair belge (Anamur Belediyesi veznesinden alınacaktır.), 
5.4. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 
5.5. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya 

Nüfus cüzdan fotokopisi, 
5.6. 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. 

5.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

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

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

5.8. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz vezneleri ve/veya Ziraat Bankası 
Anamur Şubesi nezdindeki TR 23 0001 0002 0852 4734 07 5014 nolu hesaba yatırarak aldıkları 
makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine 
geçen belgelerden herhangi birisi, 

5.9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
5.10. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz 

edeceklerdir. 
6. Teklifler 21/09/2021 Salı günü saat 10:00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra 

numaralı alındılar karşılığında Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilmesi 
şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 8057/1-1 
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ŞEKER AMBARI İSTİFLEME VE TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti, açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/515679 

1-İdarenin  

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah 

Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2- İhale konusu hizmetin;  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 150.000 ton, (±% 20 toleranslı) 50 kg'lık 

torbalardaki  kristal şekerin istiflenmesi ve tahmil 

tahliyesi ile diğer ambar işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1(bir) yıldır. 

3-İhalenin;  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 13/09/2021 Pazartesi günü saat 10:00 

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5-Teklifler 13/09/2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (13/09/2021 Pazartesi Günü) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya 

pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 

Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 

bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 

edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  

9-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

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

 8078/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığından: 

1. Tapu kütüğünde Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz mahallesi 231 parselde kayıtlı bulunan 

mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 1.673,78 m² yüzölçümlü taşınmaz Eyüpsultan Belediyesi 

Encümeni’nce 15.09.2021 Çarşamba günü saat 10.30’da 2886 sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

Taşınmazın İmar Durumu: 

12.11.2002 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Kemerburgaz Uygulama İmar Planı’nda tarım alanında 

kalmaktadır. Yalnız araç gereç deposu, bekçi yeri gibi yardımcı tesisler için günlük kapalı alan 

kullanımı 50,00 m2’yi geçmeyen bina yapılabilir. Çiftlik işletmelerine izin verilemez. 

2.Muhammen bedeli 18.411.580,00-TL‘dir. 

3.İhaleye ait geçici teminat bedeli 552.347,40-TL‘dir. 

4.İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu 

kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, 

yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve 

şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca tüzel kişilerin noterden 

düzenlenmiş imza sirküleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi ve ihale şartnamesini; 

gerçek kişilerin ise kimlik fotokopisi, muhtarlıktan veya e-Devlet sisteminden alınmış ikametgah 

senedi/yerleşim yeri belgesi ve ihale şartnamesini başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir. 

5.İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. 

İhaleye katılacaklar şartnamenin onaylı suretini 2.500,00-TL bedeli karşılığında temin 

edeceklerdir. 

6.Müracaatlar en geç 14.09.2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 

7.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine 

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan 

Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresi, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve 

soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 14.09.2021 Salı günü saat 

15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşması zorunludur. 

İlan olunur. 

 7956/1-1 
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YEDEK SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON KABLOSU 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/482613 
İşin Adı : 1. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Kullanılmak Üzere 

Yedek Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Kablosu 
Alımı İşi 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap 
GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 2163378214 - 2163378214 
c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Kullanılmak Üzere 

13 Kalemden oluşan Yedek Sinyalizasyon ve 
Telekomünikasyon Kablosu Alımı İşi 

b) Teslim [yeri / yerleri] : 1.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içinde 

tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek 
zorundadır. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK 

KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Adresi: Rasim 
Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon 
Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 06.09.2021 - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 

MÜDÜRLÜĞÜ (Adresi: Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL) TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar 
Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 06/09/2021 tarih ve saat: 14:00 ’e kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 8161/1-1 
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TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Giresun Belediye Başkanlığından: 
1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ: 
Tabloda belirtilen 5(beş) adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.  
2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

Sıra Adresi/Mevkii 
Aylık Muhammen 

Kira Bedeli 
Katılım Bedeli 

Geçici Teminat 
Bedeli 

İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

1 
Gemilerçekeği Mah. Botanik Bahçe 1 

Nolu İşyeri (Kafe ve Kafeterya) 
(115 m2 açık-84 m2 kapalı alan) 

3.000,00 TL 450.000,00 TL 24.300,00 TL 14.09.2021 15.00 

2 
Gemilerçekeği Mah. Botanik Bahçe 2 

Nolu İşyeri (Kafe ve Kafeterya) 
(130 m2 açık-46 m2 kapalı alan) 

3.000,00 TL 425.000,00 TL 23.550,00 TL 14.09.2021 15.05 

3 
Gemilerçekeği Mah. Botanik Bahçe 6 

Nolu İşyeri (Balık Restauratı) 
(150 m2 açık-84 m2 kapalı alan) 

3.000,00 TL 500.000,00 TL 25.800,00 TL 14.09.2021 15.10 

4 
Gemilerçekeği Mah.Botanik Bahçe7 Nolu 

İşyeri(Pide ve Kebap Restaurantı) 
(130 m2 açık-94 m2 kapalı alan) 

3.000,00 TL 500.000,00 TL 25.800,00 TL 14.09.2021 15.15 

5 
Gemilerçekeği Mah. Botanik Bahçe 8 

Nolu İşyeri (Kafe ve Kafeterya) 
(265 m2 açık-46 m2 kapalı alan) 

3.000,00 TL 500.000,00 TL 25.800,00 TL 14.09.2021 15.20 

Geçici teminat 10 (on) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale 
öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul 
edilecektir. Sözleşmeden önce 10 (on) yıllık kira bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 300,00 
TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması 
zorunludur. 

4-İhale, 14 Eylül 2021 Salı günü saat 15:00’dan itibaren 5’ er dakika ara ile Hacı Miktat 
Mah. Alpaslan Cad. No:1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

5- İhaleye katılmak isteyenlerin; 
a) Tebligat için adres göstermesi. 
b) Kanuni İkametgah belgesi. 
c) Vekaleten girenler için vekaletname.(Noter onaylı) 
d) Noter onaylı imza sirküleri. 
e) Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi.(Noter onaylı) 
f) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi. 
g) Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge. 
h) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz. 
ı) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. 
i) Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 
j) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel 
değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) 

6-İstenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

7- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve 
teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak 
değerlendirilecektir. 8069/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

İl’i İstanbul İlçesi Şişli 
Mahallesi Şişli Cadde-Sk.-Mevkii Halaskargazi ve Abide-i Hürriyet Cad. 
Ada 1010 Parsel 155 parsel 
Yüzölçümü 914,95 m2 Hisse Miktarı Tam 
Cinsi Bahçeli İki Ev Vakfı Sultan Beyazıt Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği İstanbul ili, Şişli ilçesi, 1010 Ada, 155 Parsel, (Bahçeli İki Ev) 25 

Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Ticaret 

İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 25 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) İşin 

süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, 

yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 1. Yıl Aylık: 100.000,00.-TL (YüzbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 

2. 3. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira 

bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak, 

4. Yılın başından itibaren Aylık; 600.000,00.-TL 

(AltıyüzbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 

5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki 

yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki 

on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak 

belirlenecektir. 

-- Taşınmaz üzerindeki binalar yıkılıp imarı doğrultusunda yeniden 

yapılacaktır. 

Tahmin Edilen Bedel 

(Bu bedel Meclis Kararında inşaat 

süresince (İlk 3 yıl) belirlenen kira 

bedelleri ile birlikte inşaat 

maliyetinin toplamıdır.) 

27.804.123,00.-TL 

(YirmiyedimilyonsekizyüzdörtbinyüzyirmiüçTürkLirası) 

Geçici Teminat 834.123,69.-TL 

(SekizyüzotuzdörbinyüzyirmiüçTürkLirasıAltmışdokuzKuruş) 

İhale Dokümanlarının: (Görüleceği-

Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) 

Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale 

Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL 

Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250-7302) 

e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 1.000,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-

Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 14.09.2021 - 14:00 
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 

1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 

Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 

Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax 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 Sanatkârlar 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) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: 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) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 

halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 

tasdikli vekâletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair 

Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici 

ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank 

Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına 

(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi 

numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 

geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek: 3) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 15’si 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) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 

27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 

belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 

edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 

Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 

yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek: 5). (Alt 

yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 

katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: 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) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: 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) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı 

olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 

m) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir. 

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 

incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmî Gazete’de yayınlanan ilanlar) sözleşme 

aşamasında yüklenici tarafından ödenir. 

10-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İlan olunur. 7913/1-1 
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MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Laboratuvar Cihazları Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2021/514253 
1- İdarenin 
a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
     Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 
     Çankaya /Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 60 - 0 312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  
     3 adet Çeker Ocak (180 × 75 ×235 ±10 cm), 
     1 adet Çeker Ocak (150×95×230±10 cm), 
     3 adet Gaz Yıkama Ünitesi, 
     3 adet Tezgâh Üstü Davlumbaz. 
b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi Başkanlığı 
c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 15/09/2021 - 10:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık 

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler, 

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden birini sunması 
yeterli kabul edilecektir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

İsteklilerce teklif edilen malın teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit 
etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog, doküman ile teknik şartnameye 
verilecek cevaplar yine teknik şartnamenin ilgili maddelerine göre cevaplandırılacak ve teklif 
ekleri kapsamında sunulacaktır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 20 (yüzde yirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden 
isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı 
belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(207 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
    8025/1-1 
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ROBOT ÖLÇÜM KOLU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Robot Ölçüm Kolu alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  :  2021/507750 

1- İdarenin  

a) Adresi  :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası  :  Tel: 312 210 35 86 – Fax: 0312 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa): 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  Robot Ölçüm Kolu Alımı 

b) Teslim yeri  :  Bilgisayar Müh. Bölümü 

c) Teslim tarihi  :  Sözleşme tarihinden itibaren 75 takvim günüdür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer  :  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

b) Tarihi ve saati  :  23 Eylül 2021 Perşembe 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

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

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli üretici firmaya ait (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

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

6- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

7- İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Yanı Çatı Binası Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 

hesabına 100,00 TL(YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 23/09/2021 Perşembe günü, saat 10:00´a kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8095/1-1 
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ŞEKER NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Şeker Nakliyesi hizmet alımı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esaslarına  göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası   : 2021 / 519352 

1- İdarenin  

a) Adresi : Beşyüzevler  Mh. Şeker Fabrikası Cd. No:164 Ereğli/Konya 

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938  

c) Elektronik posta adresi : - 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızdan Ereğli’ deki Organize Sanayi Bölgesinde 

bulunan muhtelif kiralık depolara 60.000 ton K.Şekerin  

karayolu ile nakliyesi hizmeti.  (günlük taşıma miktarı  ± 

%20 toleranslı 1.000 ton’dur) 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikasından – Ereğli Organize Sanayideki 

(16 km mesafeli) muhtelif kiralık depolara.   

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 100 (yüz)gündür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati  : 14 / 09 /2021 -  saat 14:00 

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   

5- İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

(KDV.Dahil)  118,00.-  TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi       

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir.    

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.  İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi  belirleyecekleri 

tutarda  geçici teminat vereceklerdir.  

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur  hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

 8083/1-1 
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ATEŞLEME MANYETOSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İhtiyacı Olarak Ateşleme Manyetosu Temini 4734 sayılı  Kanunun 3/g maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir 

İKN             : 2021/ 518868 

1-İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Bağlık cad.Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 67090           

                                                         ZONGULDAK  

b) Telefon numarası 

c) Faks numarası 

:  0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

:  0 372 251 19 00 

2-İhale konusu işin nev’i  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ateşleme Manyetosu Temini, 1 kalem (4 Adet) 

b) Teslim yeri : 1) Yerli Yükleniciler için: Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, 

Tesellüm Şefliği Ambarı 

 2) Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı. 

c) Teslim tarihi  :  Sözleşme tarihinden itibaren 200 gün içinde teslimat 

yapılacaktır. 

3-İhalenin    

a) Yapılacağı yer :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK                  

b) Tarihi ve saati :  29/09/2021 Çarşamba saat 15:00 

c) Dosya no :  2143047 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2021 – Sayı : 31587 

 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

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

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı  verilmesi zorunludur. 

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:          

Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve 

ihale tarihi itibariyle geçerli; 

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 

ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve, 

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle 

birlikte verilecektir. 

- Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX 

sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça 

tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen 

kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, düzenleyen 

kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı 

teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, 

Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 

- Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 

Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
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olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 

Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak 

sunulacaktır. 

- Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir. 

5 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

6-   İstekliler tekliflerini TL, EUR, USD veya GBP olarak verebileceklerdir. 

7 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında  % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 

teklif ettiği mala/mallara ilişkin TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

8- İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit 

Caddesi No.125 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. 

Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler 29/09/2021 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

14.1.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2.Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 

 8082/1-1 
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1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Burdur İli dahilinde bulunan ER:3413207 sayılı (256,17 ha.) II. Grup maden sahası 

(Kireç) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması 
şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER:3413207 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 03.09.2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 8152/1-1 
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1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;  
Ordu ve Trabzon İlleri dahilinde bulunan ER:3413206 sayılı (5323,87 ha.) IV. Grup 

maden sahası (Bentonit) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik 
tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir.  

İhalesi yapılacak ER:3413206 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 03.09.2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 8139/1-1 
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3 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;  
Gaziantep ER:3411463 sayılı (1057.77 ha.) IV. Grup maden sahası, Gaziantep 

ER:3413194 sayılı (48.3 ha.) I-B Grubu maden sahası ve Hatay ER:3413195 sayılı (90.2 ha) II-C 
Grubu maden sahaları (Çimento) Olmak üzere toplam 3 adet maden sahası Ara/Uç Ürün 
üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir.  

İhalesi yapılacak ER:3411463, ER:3413194 ve ER:3413195 sayılı sahalara ait bilgiler, 
Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 03.09.2021 tarihinden itibaren 
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 8140/1-1 
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578 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 578 adet maden sahası Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ilan 
edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.  

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 
ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir.  

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.  

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 
09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda 
İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını 
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, 
Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa 
Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.  
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması 
durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla 
olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması 
durumunda saha aramalara açık hale gelir.  

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 
sonuçlandırılacaktır.  

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.  

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayımlanacaktır. 8141/1-1 
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1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;  
Ordu İli dahilinde bulunan ER:3393978 sayılı (6316,33 ha.) IV. Grup maden sahası 

(Bentonit) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis 
kurulması şartı ile ihale edilecektir.  

İhalesi yapılacak ER:3393978 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 03.09.2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 8142/1-1 
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1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;  
Kırşehir İli dahilinde bulunan ER:3393273 sayılı (2134,93 ha.) IV. Grup maden sahası 

(Feldispat) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis 
kurulması şartı ile ihale edilecektir.  

İhalesi yapılacak ER:3393273 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 03.09.2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 8143/1-1 
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1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Muğla İli dahilinde bulunan ER:3358657 sayılı (1726,7 ha.) IV. Grup maden sahası 

(Feldispat) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis 
kurulması şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER:3358657 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 03.09.2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 8149/1-1 
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1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Konya, Niğde, Kayseri ve Kırşehir İlleri dahilinde bulunan ER:3413225 sayılı (27.109,7 

ha.) IV. Grup maden sahası (Seramik) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün 
üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER:3413225 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 03.09.2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 8150/1-1 
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2 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 
KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Niğde ili dahilinde bulunan ER:3413304 sayılı (128.03 ha.) I-B Grubu maden sahası ve 

ER:3413308 sayılı (593.67 ha) II-C Grubu maden sahaları (Çimento) Olmak üzere toplam 2 adet 
maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER:3413304 ve ER:3413308 sayılı sahalara ait bilgiler, Maden 
Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 03.09.2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 8151/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü 
Bölüm / Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Nitelikler 

İletişim Fakültesi 

Yeni Medya ve 

İletişim 
Profesör* 1 

İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve İletişim 

Çalışmaları alanında doçentliğini almış olmak. 

Yeni Medya ve 

İletişim 

Doktor Öğretim 

Üyesi* 
1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli Sicil Belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var 

ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni 
linki üzerinden ulaşılabilmektedir. 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge – İngilizce 

- * Resmi Gazete Tarihi: 18.05.2021 Sayısı: 31485 yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 03.09.2021 
Son Başvuru Tarihi : 17.09.2021 8086/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili 

yönetmelik hükümleri ve  “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede 

yayımlandığı tarih itibariyle başlar 16. günün mesai saati bitiminde sona erer.  

İlan No Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı K/
D

 

Ad
et

 

Özel Şartlar 

2021-02/01 

İnsan ve Toplum Bil. Fakültesi 

İşletme Bölümü 

Muhasebe ve Finans ABD 

Doçent 2 1 

Lisans derecesini İşletme, lisansüstü 

derecelerini Muhasebe ve Finansman, 

doçentliğini Finans bilim alanından almış olmak. 

Davranışsal finans ve finansal stres konularında 

çalışmaları olmak. 

2021-02/02 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

Sosyoloji 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji 

Dr. Öğr. Üyesi 5 1 

Lisans derecesini Sosyoloji, lisansüstü 

derecelerini Felsefe ve Din bilimleri alanından 

almış olmak. Depresyon, yaşam kalitesi ve 

hastalarda manevi danışmanlık konularında 

çalışmaları olmak. 

2021-02/03 

İnsan ve Toplum Bilimleri 

Psikoloji 

Deneysel Psikoloji 

Dr. Öğr. Üyesi 5 1 

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Psikoloji 

alanından almış olmak. Doktora derecesini 

Deneysel Psikoloji alanından almış olmak. 

Bellek ve kaynak belleği konularında 

çalışmaları olmak. 

2021-02/04 

İnsan ve Toplum Bilimleri  

Mütercim-Tercümanlık  

Mütercim-Tercümanlık 

Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Lisans ve yüksek lisans derecelerini İngiliz Dili 

Eğitimi,  doktora derecesini İngilizce Mütercim-

Tercümanlık/Çeviribilim alanından almış olmak. 

Edebi çeviri, mizah ve kültür çevirisi ile yabancı 

dil öğretimi konularında çalışmaları olmak.  

Kamu kurumunda mütercim-tercüman olarak 

çalışma tecrübesine sahip olmak. 

2021-02/05 

İnsan ve Toplum Bilimleri  

Mütercim-Tercümanlık  

Mütercim-Tercümanlık 

Dr. Öğr. Üyesi 2 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini İngiliz Dili 

Eğitimi alanından almış olmak. Kelime öğretimi, 

okuma, mesleki eğitim ve ters-yüz edilmiş sınıf 

konularında çalışmaları olmak. Kamu 

kurumunda mütercim-tercüman olarak çalışma 

tecrübesine sahip olmak. 

2021-02/06 

İnsan ve Toplum Bilimleri  

Mütercim-Tercümanlık  

Mütercim-Tercümanlık 

Dr. Öğr. Üyesi 2 1 

Lisans ve yüksek lisans derecelerini İngiliz Dili  

ve   Edebiyatı,   doktora   derecesini Mütercim-

Tercümanlık/Çeviribilim alanından   almış   

olmak.   Çizgi   roman çevirisi, ters-yüz 

öğrenme ve yabancı dil öğretimi konularında 

çalışmaları olmak. 
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2021-02/07 

İnsan ve Toplum Bilimleri  

Mütercim-Tercümanlık  

Mütercim-Tercümanlık 

Dr. Öğr. Üyesi 3 1 

Lisans derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

yüksek lisansını İngiliz Dilbilimi alanında, 

doktorasını İngiliz Dili Eğitimi alanından almış 

olmak. Yabancı dil kaygısı ve söylem 

çözümlemesi konularında çalışmaları olmak. 

2021-02/08 

Denizcilik Fakültesi 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

Gemi Hidromekaniği 

Dr. Öğr. Üyesi 5 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Gemi İnşaatı 

ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanından 

almış olmak. Termodinamik ve yanma 

teknolojileri konularında çalışmaları olmak. 

2021-02/09 

Denizcilik Fakültesi 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

Gemi İnşaatı 

Dr. Öğr. Üyesi 5 1 

Lisans derecesini Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisliği, lisansüstü derecelerini Gemi 

İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

alanından almış olmak. Gemi yardımcı 

makineleri konusunda çalışmaları olmak. 

2021-02/10 

Orman Fakültesi  

Peyzaj Mimarlığı  

Peyzaj Tasarımı 

Dr. Öğr. Üyesi 4 1 

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Peyzaj 

Mimarlığı, Doktora derecesini Şehir ve Bölge 

Planlama alanından almış olmak. Kentsel form 

ve ulaşım konularında çalışmaları olmak. 

İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip 

olmak. 

2021-02/11 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri 

Dr. Öğr. Üyesi 5 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak. 

Güç elektroniği, inverter ve dc-dc dönüştürücü 

tasarımı ve kontrolü konularında çalışmaları 

olmak. 

2021-02/12 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Gıda Mühendisliği 

Gıda Bilimleri 

Profesör 1 1 

Süt ürünlerinde membran teknolojileri 

konusunda çalışmaları olmak. İngilizce ders 

verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

2021-02/13 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Gıda Mühendisliği 

Gıda Teknolojileri 

Doçent 2 1 

Lisans, lisansüstü dereceleri ve doçentlik 

unvanını  Gıda  Mühendisliği  alanından almış 

olmak. Et teknolojisi ve reoloji konularında 

çalışmaları olmak. 

2021-02/14 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Matematik 

Geometri 

Doçent 2 1 

Doçentlik unvanını Matematik Bilim alanından 

almış olmak. Paracontact geometri ve 

submersiyonlar konularında çalışmaları olmak. 

2021-02/15 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Malzeme 

Doçent 2 1 

Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalürji 

Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Zırh 

malzemeleri ve seramikler konularında 

çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olmak. 
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İSTENEN BELGELER 

1.  Özgeçmiş 2.  Onaylı diploma fotokopileri 

3.  Bir adet fotoğraf 4.  Yayın listesi 

5.  Nüfus cüzdanı fotokopisi 6.  Akademik Değerlendirme Formu 

7.  Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) 8.  Akademik Değerlendirme Beyan Formu 

9.  Yabancı dil belgesi 10.Hizmet Belgesi 

11.Doçentlik belgesi (Profesör ve doçent adaylarından) 

12. Başvuru formuna eklenecek yukarıdaki belgelerin tamamı 1 adet sıkıştırılmış CD/DVD ve 
basılı olarak teslim edilecektir. 

13. Yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan   (2) iki adet CD/DVD 
sıkıştırılmış olarak kaydedilip teslim edilecektir. 

GENEL ŞARTLAR: 
1. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı “hizmet belgesini” başvuru formuna ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası 
Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

2. Başvuruların Profesör ve doçent kadrosu için Rektörlüğe (Personel Daire 
Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakülteye yapılması gerekmektedir. Eksik ve 
onaysız belgelerle süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuru 
yapamazlar. 

3. Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler 
www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

NOTLAR: 
1-2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
2- Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır. 
3- Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Personel Daire Başkanlığı 
Mimar Sinan Mahallesi, Eflak Caddesi, No:177, Mimar Sinan 
Yerleşkesi, A Blok /169, 
Yıldırım/BURSA  Tel: 0.224.300 32 12 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Mimar Sinan Mahallesi, Eflak Caddesi, No: 177,   Mimar 
Sinan Yerleşkesi, E Blok /114 
Yıldırım/BURSA   Tel: 0224 300 34 04 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

152 Evler Mahallesi, Eğitim Caddesi, No: 85, Yıldırım 
Bayezid Yerleşkesi, B Blok /453 
Yıldırım /BURSA  Tel: 0224 300 34 44 

Orman Fakültesi 
Mimar Sinan Mahallesi  Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 
177  A Blok 4.Kat No: 414 
Yıldırım/BURSA  Tel :0224 300 34 24 

Denizcilik Fakültesi 
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi 
No:177 16310 Yıldırım/BURSA 
Tel : 224 300 34 45 

İlan olunur. 
 8098/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda 

belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.  

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir)(Profesör Kadrosu için 6 

takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir. 

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve Adayın 

iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) belirtilmelidir. Başvuru dilekçesine web sayfası-

duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir. 

2-Kimlik Fotokopisi, 

3-YÖK Formatlı Özgeçmiş, 

4-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi) 

5-Doçentlik Belgesi 

6-Yabancı Dil Belgesi (İngilizce Bölümler İçin) 

7-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

8-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

9- Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 adet dosya (CD veya USB olabilir) 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya 

kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile 

yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 03.09.2021 

SON BAŞVURU TARİHİ : 24.09.2021 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM DALI / 

PROGRAM 
KADRO UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
İLAN ÖZEL ŞART 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi Anabilim 

Dalı 

Prof. Dr.  

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Alanında Doktora 

veya Uzmanlık Belgesine Sahip Olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 

öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

(İngilizce) 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Tıbbi Genetik 

Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Genetik, Tıbbi Genetik veya Moleküler Biyoloji 

ve Genetik alanlarından birinden doktora veya 

tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 

öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 
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Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ergoterapi 

Bölümü 

Ergoterapi Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Ortopedi ve 

Travmatoloji alanında doktora veya tıpta 

uzmanlık belgesine sahip olmak ve bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

İngilizce 

Mütercim ve 

Tercümanlık 

Bölümü 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık Anabilim 

Dalı 

Prof. Dr.  

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili, 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Eğitimi, İngilizce 

Öğretmenliği, Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) 

alanlarından birinde doktorasını tamamlamış 

olmak veya belirtilen alanlardan birinden 

Doçentlik belgesine sahip olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı 

dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara 

ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip 

olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Profesör 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, 

Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı, 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 

alanlarından birinden doktora belgesine sahip 

olmak veya belirtilen alanlardan birinden 

doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az 

birinde çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Profesör 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, 

Bilgisayar Donanımı Bilgisayar Programcılığı, 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 

alanlarından birinden doktora belgesine sahip 

olmak veya belirtilen alanlardan birinden 

doçentliğini almış olmak ve bu alanlardan en az 

birinde çalışmalar yapmış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No:85 

Zeytinburnu – İSTANBUL  

www.istun.edu.tr  

info@istun.edu.tr 

444 3 788 

0850 522 38 90 

enes.dagli@istun.edu.tr 

yesim.derinpikal@istun.edu.tr 8087/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 

öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 

başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 

içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 

rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 

adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 

e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 

birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu. 

2. YÖK formatında özgeçmiş. 

3. Yayın listesi. 

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar 
Kadro 

Sayısı 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde ve Motor 

Bakım 
Dr. Öğr. Üyesi 

Doktora derecesini Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme - 

Metalürji Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, 

Mekatronik, Metal Eğitimi alanlarından birinden 

almış olmak. 

1 

Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 

Doktora derecesini Türk Dili alanında almış 

olmak. Yeni Türk Dili üzerine çalışmaları 

bulunmak 

1 

Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji   Dr. Öğr. Üyesi 
Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında almış 

olmak. 
1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 

Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi : 03.09.2021 
Son Başvuru Tarihi : 17.09.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 18.09.2021 
Sınav Tarihi : 20.09.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 21.09.2021 
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
Araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu, 
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir), 
10. Lisans not dökümü fotokopisi, 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir)   
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe 

şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı 
hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru 
kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro 
Sayısı Ales YDS 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Arş. Gör. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
veya Uluslararası İlişkiler alanında lisans 
mezunu olmak. Alanında yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. 

1 70 70 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Arş. Gör. 

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi ya da Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler alanında lisans 
mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi alanında yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

1 70 70 
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Sayfa

1

4

13

18

21

22

51

81

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Samsun İlinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi

Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar

Sayısı: 4446)

YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


