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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

HUKUK BRANŞI KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK SUBAYLARIN 

TEMİN, SEÇİM VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-

venlik Komutanlığı hukuk branşı kadrolarında istihdam edilecek subayların temini, meslek ön-

cesi ve meslek içi eğitimlerine yönelik yapılacak planlamaların esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

ve 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda muhakemat,

hukuki danışmanlık ve disiplin kurulları işlemlerini yürütmekle sorumlu Jandarma Genel Ko-

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki hukuk hizmetleri birimlerini ve hukuk

branşlı subay kadrolarını,

b) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu hukuk branşlı

subayları ve bunların adaylarını,

kapsar. 

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

22 Ocak 2021
CUMA

Sayı : 31372



Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanununun 13 üncü maddesi ve 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını, 

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 

ç) Başarı sıralamasına esas değerlendirme notu: İlgili mevzuatta belirtilen başvuru şart-

larını taşıyan adaylardan PTYP’deki kontenjanlara girebileceklerin belirlenmesi için yapılan

sınav, mülakat ve ilgili mevzuatla belirlenmiş diğer puan ve notların dâhil edilmesiyle bulunan

başarı notunu,

d) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yö-

netmeliği ile tanımlanmış ve 11/3/2020 tarihli ve 772 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Branşlaşma ve Branş Belirleme

Kurulları Yönetmeliğinde sayılmış alt hizmet alanlarını,

e) Dış kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı men-

subu olmayan hukuk fakültesi mezunu adayların; PTYP ile belirlenen kontenjanlara göre,

8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik

Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat doğ-

rultusunda yapılacak değerlendirme sınavları ve eğitimler neticesinde başarılı olarak Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına katılmayı müteakip, hukuk branşı kad-

rolarında istihdam edilmesi usulüne dayanan kaynağı,

f) Fiziki Yeterlilik Sınavı: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

personel kadrolarında istihdam edilecek adayların fiziki uygunluklarını ölçmeye ve değerlen-

dirmeye yarayan test dizilerini,

g) İç kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu,

hukuk fakültesi mezunu, istekli ve ilgili mevzuatla belirlenmiş nitelikleri haiz subaylardan,

PTYP ile belirlenen kontenjanlar kapsamında ilgili mevzuata göre yapılacak değerlendirme sı-

navları ve eğitimler neticesinde başarılı olanların hukuk branşı kadrolarında istihdam edilmesi

usulüne dayanan kurum içi kaynağı, 

ğ) İnsangücü Planı: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Stra-

tejik Hedef Planları içerisinde plan ve projelerin gerektirdiği personel kadro artış ve azalışlarını

esas alan insan kaynakları planlamasını, 

h) JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini, 

ı) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

i) Kurs: Personele yeni ya da geliştirilmiş bilgi, yetenek ve davranışlar kazandırmak

maksadıyla gerçekleştirilen planlı eğitimi, 

j) Muvazzaf subay: Emeklilik yaş haddine kadar, azami süreyle istihdam edilmek üzere

temin edilen ve/veya yetiştirilen subayları,
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k) Personel Başkanlığı: İlgisine göre, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik
Komutanlığı Personel Başkanlığını,

l) Personel Temin ve Yetiştirme Planı (PTYP): Kadrolarda öngörülen personel yapısına
ulaşmak için ihtiyaç duyulan personelin temin ve yetiştirme ana esasları ile kaynaklara, branş
ve alt branşlara dağılımlarını kapsayan ve Personel Başkanlığınca hazırlanan planı, 

m) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini,

n) Sözleşmeli subay: 13/6/2011 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstih-
dam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında, istihdam edilen
subayları, 

o) Stratejik Hedef Planı: Jandarma Genel Komutanlığı ve teşkilatının araç, gereç, mü-
himmat, taşınır ve taşınmazları ile görev ihtiyaçlarının ve hedeflerinin önceden belirlenmesi
için hazırlanan planı, 

ö) SUEM giriş puanı: JSGA Başkanlığı Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına alınacak
adaylar için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı
Temin Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş puanı,

p) SUEM: Subay Eğitim Merkezini,
r) Temin Yönetmelikleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim

Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği ile 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek-
okulları Temin Yönetmeliğini,

s) Yetenek: Bir personelin bir işi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyeti ve öğrene-
bilme gücünü,

ş) Yetkinlik: Bir personelin görevinde başarılı olabilmesi için sahip olması gereken
bilgi, beceri, özgün vasıf ve tecrübelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Temini ve Seçimi

Kaynaklar

MADDE 5 – (1) Hukuk branşlı subay ihtiyacı;
a) İç kaynaktan; muvazzaf subay veya sözleşmeli subaylardan hukuk fakültesi mezunu

üsteğmen, yüzbaşı veya binbaşı rütbesinde olanlar,
b) Dış kaynaktan; hukuk fakültesini bitirmiş subay adayları,
arasından sağlanır.
(2) Ayrıca PTYP’de kontenjan ayrılmak suretiyle ihtiyaç belirtilmesi halinde, 2803 sa-

yılı Kanunun 13 üncü maddesindeki JSGA Başkanlığı bünyesinde yetiştirilemeyen veya az ye-
tiştirilen branşlara yönelik hüküm doğrultusunda, diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılan
protokoller vasıtasıyla yetiştirilecek öğrenciler de kaynak planlamasına dâhil edilebilir.

Temin ve yetiştirmenin kaynaklara göre dağılımı

MADDE 6 – (1) Yıllık temin ve yetiştirme kontenjanlarının kaynaklara ve kaynakların
kendi içindeki dağılımlarına ilişkin oranlar, insan gücü planlarına göre hazırlanan PTYP’ler
ile belirlenir.
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(2) İç kaynak ve dış kaynak kontenjan dağılımları ayrı ayrı belirlenir. İlgili sınav yılla-

rında doldurulamayan kontenjanlar birbirine ve/veya müteakip yıla aktarılmaz, PTYP güncel-

lemeleri kapsamında göz önünde bulundurulur.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 7 – (1) Hukuk branşına kabul olunabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış

yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak.

b) Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri

branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için

belirlenen sağlık şartlarına uygun sağlık raporu almak.

c) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay aday-

ları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirle-

nen nitelikleri haiz olmak. 

ç) İç kaynaktan seçilecek subaylar için en az üsteğmen, en çok binbaşı rütbesinde ol-

mak, başvuru tarihi itibarıyla sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %93’ü veya üzeri

olmak, ilgili mevzuatla düzenlenmiş herhangi bir alt branş ve/veya ihtisasa başvurmak suretiyle

seçilmiş olmamak.

d) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı veya irtibatı

olmamak. 

e) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılma-

sına karar verilmiş, affa uğramış veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun

53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin

ikinci fıkrasında belirtilen suçlar ile 5237 sayılı Kanunda belirtilen; cinsel dokunulmazlığa

karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının say-

gınlığına karşı suçlar ve kamunun sağlığına karşı suçlardan mahkum olmamak. 

f) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,

fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci mad-

desinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen suçların dışındaki suçlardan,

toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile

mahkum veya cezalandırılmamış olmak.

ğ) Başvuru tarihinde, hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası gerektiren

disiplinsizliklerden dolayı adli ve/veya idari soruşturma yapılmıyor olmak. 

h) 7068 sayılı Kanun kapsamında, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru son bir yıl

içerisinde toplamda beş veya üzeri ya da son üç yıl içerisinde toplamda on iki veya üzeri ceza

puanı almamış olmak. 

ı) Başvuru tarihinde, herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırılmış olmamak veya tu-

tuklu bulunmamak.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 22 Ocak 2021 – Sayı : 31372



i) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip ol-

mak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak PTYP ile belirlenmiş kontenjana

girmek.

j) Meslek öncesi eğitimi sonunda başarılı olmak.

Başvurular

MADDE 8 – (1) PTYP ile belirlenmiş kontenjanlar, ilgili mevzuat doğrultusundaki sı-

nav ve değerlendirme aşamaları, başvuru şartları ve diğer hususlar, ilgili son başvuru tarihle-

rinden en az otuz gün önce JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından

uygun araçlarla duyurulur. Ayrıca ilgili yılın Ocak ayı içerisinde, başvuru kılavuzu yayımla-

nır.

(2) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek adayların

başvuruları internet üzerinden, iç kaynaktan seçilecek adayların başvuruları ise asgari alay ve

eşidi komutanlıkları vasıtasıyla JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tara-

fından alınır. 

(3) İç kaynaktan başvuracak adaylar, birlikleri tarafından düzenlenen hastaneye sevk

kağıdı ile birlikte, Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık kurulu raporu vermeye yet-

kili tam teşekküllü hastanelere başvururlar ve haklarında düzenlenen uygun sağlık kurulu ra-

porunu, başvuru evrakı ile gönderilmek üzere birlik komutanlıklarına teslim ederler. Dış kay-

naktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek adayların sağlık raporu işlemleri,

Temin Yönetmelikleri kapsamında yürütülür.

(4) İç kaynaktan adayların başvuruları, JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Ko-

mutanlığınca, incelenmek üzere ilgili birimlere gönderilir. Başvuru şartları uygun olanlara, sı-

nav tarihi ve yeri JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından bildirilir.

Sınav ve mülakat 

MADDE 9 – (1) İç kaynak ve dış kaynaktan başvuran adaylar, bu maddede belirlenen

esaslara göre değerlendirmeye alınır. 

(2) Dış kaynaktan başvuran adaylar için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Baş-

kanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği kapsamındaki SUEM başvurusuna

esas KPSS taban puanı 70 (yetmiş), KPSS puan türü P4, ALES taban puanı 70 (yetmiş), ALES

puan türü eşit ağırlık olarak belirlenir. İç kaynaktan başvuracak adaylarda ALES’in eşit ağırlık

puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olma şartı aranır.

(3) Hukuk branşına başvuran adaylar için; Temin Yönetmelikleri kapsamında oluştu-

rulan mülakat heyetine, ilgili mevzuatta öngörülen toplam üye sayısını aşmamak ve unvanı

zikredilen üyeler sabit kalmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-

tanlığı hukuk hizmet birimlerinde görevli bir subay dâhil edilir. Mülakatta 100 (yüz) tam puan

üzerinden, adayların yetenek ve yetkinlikleri değerlendirilir. Her üyenin takdir ettiği notların

aritmetik ortalaması alınarak mülakat not ortalaması hesaplanır. İç kaynaktan başvuran adaylar

için bu not ortalamasının %75’i ile amirleri tarafından hakkında bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki

örneğe göre tanzim edilen nitelik belgesindeki not ortalamasının %25’i toplanmak suretiyle

nihai mülakat notuna ulaşılır. İç kaynaktan başvuran aday hakkında sıralı amirlerince tanzim
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edilen nitelik belgesi mülakattan önce değerlendirmeye tabi tutulmaz, sınavdan sonra puanla-

maya dâhil edilir. İç kaynaktan başvuran adaylar için nihai mülakat notu, diğer adaylar için ise

mülakat notu 70 (yetmiş) ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. 

(4) Başarı sıralamasına esas değerlendirme notu, bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki örneğe

uygun şekilde;

a) Dış kaynaktan temin edilecek adaylar için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde açıklanan

SUEM giriş puanı esas alınarak, 

b) İç kaynaktan alınacaklar için ALES notunun %55’i ve nihai mülâkat notunun

%35’inin toplamına; sicil notu ortalaması ile bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde gösterilen

mükâfat puanı eklenerek ceza puanının düşülmesi sonucu bulunan değerin %10’unun ilave

edilmesi neticesinde, 

tespit edilir. 

(5) Değerlendirme sonucu, notların eşitliği halinde, dış kaynak için Jandarma ve Sahil

Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin 17 nci

maddesinde sayılan usul takip edilir; iç kaynak adaylar için ise ALES notu yüksek olana öncelik

verilir. İç kaynak adaylar arasında eşitliğin devamı halinde sicil notu ortalaması yüksek olana,

eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda subaylıktaki hizmet süresi daha fazla olana öncelik ta-

nınır.

(6) Seçim kapsamındaki değerlendirme sonuçları, her yılın eğitim öğretim döneminin

başlangıç tarihinden önce tamamlanarak adaylara tebliğ edilir, ayrıca Personel Başkanlığına

bildirilir. 

(7) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek adaylara

yönelik olarak Temin Yönetmelikleri ve ilgili mevzuat hükümler saklıdır. 

(8) Herhangi bir sebeple sınav aşamalarından birine katılmayan iç kaynaktan adaylara,

ilgili yılda ve takip eden yıllarda ilave bir hak tanınmaz. Ancak aşağıdaki bentlerde belirtilen

durumlarda rütbe şartı hariç diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, engel halin sona erdiği ta-

rihten itibaren ilave hak tanınabilir. Bu hak iki defayı geçemez ve en geç iki sınav döneminde

kullanılabilir. Bu kapsamdaki talepler, Personel Başkalığınca değerlendirilir ve sonuçları JSGA

Personel Temin Merkezi Komutanlığına bildirilir.

a) Bilfiil terörle mücadele kapsamında yürütülen emniyet ve asayiş görevlerine, savaş

ve olağanüstü haller kapsamındaki görevlere veya birlik halinde yabancı ülkelerde icra edilen

görevlere katılması.

b) Sayılan bu görevler ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer görevlerinden dolayı ya-

ralanarak tedavisinin devam etmesi.

c) Yetkili birimlerce, görev yaptığı birlik genelinde izinlerin kaldırılması.

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (ı) bentlerinde sayılan hallerden ötürü baş-

vuruda bulunamaması veya sınava katılamaması.

(9) İç kaynaktan başvuran adayların sicil notu ortalaması, mükâfat ve ceza puanlarına

yönelik hesaplama sonuçları, değerlendirmelere esas hesaplamalarda kullanılmak üzere, Per-

sonel Başkanlığınca JSGA Personel Temin Merkezi Komutanlığına bildirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Öncesi Eğitim

Meslek öncesi eğitimin süresi ve kapsamı
MADDE 10 – (1) Sınav ve değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak PTYP ile be-

lirlenmiş kontenjana giren; 
a) İç kaynaktan başvuran adaylar sonucun kendilerine tebliğ edilmesini, 
b) Diğer adaylar ise JSGA Başkanlığı bünyesinde ve/veya JSGA Başkanlığınca yapılan

protokollere istinaden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve
hesabına diğer yükseköğretim kurumlarındaki eğitim ve öğrenimlerini tamamlayarak subay
naspedilmeyi,

müteakip ilk eğitim döneminde ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlıklarında, meslek öncesi eğitime tabi tutu-
lurlar. 

(2) Meslek öncesi eğitimin süresi iki aydan az olmamak üzere azami bir yıl olup söz
konusu süre, yıllık mesleki gelişim planları ile belirlenir.

(3) Meslek öncesi eğitim başta kolluk mevzuatı, ceza ve idare hukuku ile disiplin mev-
zuatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez ve taşra teşkilat
yapıları olmak üzere, ihtiyaç duyulan diğer konuları kapsar. 

(4) Meslek öncesi eğitime alınan adaylar, eğitim süresince gerekli görüldüğü takdirde,
hizmete ilişkin kurs, seminer ve sempozyumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili
eğitim faaliyetlerine gönderilebilir.

Meslek öncesi eğitimin esasları
MADDE 11 – (1) Meslek öncesi eğitimin kesintisiz yapılması esas olup adaylar, eğitim

süresince yıllık mazeret ve mazeret izni hariç izin kullanamazlar.
(2) 9 uncu maddenin sekizinci fıkrasında sayılan haller ile savaş, olağanüstü hal ve

sıhhi nedenler hariç, meslek öncesi eğitimin üçte ikisine katılamayanlar veya katılmayanlar
başarısız kabul edilir. Sayılan gerekçelerle bu eğitime katılamayan adayların eğitime devam
etme durumları Personel Başkanlığınca değerlendirilir. 

(3) Başarılı olan iç kaynaktan subaylar, ilgili mevzuat doğrultusunda branş değişikliği
işlemine tabi tutularak diğer kaynaklardan başarılı adaylarla birlikte, ilgisine göre Jandarma
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının hukuk branşı kadrolarına atanırlar. 

(4) Başarılı olan sözleşmeli subaylara, 4678 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şar-
tıyla muvazzaflığa geçiş sınavlarındaki yazılı ve mülakat baraj puanları, emsalleri olan sözleş-
meli subaylar için belirlenmiş baraj puanının %20 altı olarak uygulanır ve branşları için sınavda
barajı geçen aday sayısı kadar kontenjan tahsis edilir.

(5) Başarı gösteremeyenlerden; iç kaynaktan alınanlar, Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
hükümleri saklı kalmak şartıyla eski branşlarında kalır, dış kaynaktan alınanlar ise ilgili mev-
zuat doğrultusunda branş değişikliği işlemine tabi tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Meslek İçi Eğitim

Meslek içi eğitimin amacı, süresi, kapsamı ve esasları
MADDE 12 – (1) Meslek içi eğitim; lisansüstü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, kon-

ferans ve benzeri yol ve yöntemlerle hukuk branşlı subayların mesleki bilgi, tecrübe, yetenek
ve yetkinliklerini geliştirerek görev etkinliklerini artırmak amacıyla yapılır.
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(2) Meslek içi eğitimler, PTYP ve yıllık mesleki gelişim planları kapsam ve esasları

doğrultusunda planlanır; hukuk hizmetleri birimlerinin görevlerini aksatmayacak şekilde ger-

çekleştirilir.

(3) Mesleki içi eğitimlerde, tüm mesleki gelişim faaliyetlerinde de uygulandığı üzere,

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından da yararlanılabilir.

(4) Meslek içi eğitimlerde; hukuk branşlı subaylar başta olmak üzere, diğer tecrübeli

subaylardan, JSGA Başkanlığı bünyesindeki ve JSGA Başkanlığının işbirliği halinde olduğu

yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden, ilgili mevzuatına tabi kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlardan

da faydalanılabilir.

(5) Hukuk branşlı subaylar, meslek içi eğitim kapsamında gerekli görüldüğü takdirde,

hizmete ilişkin kurs, seminer ve sempozyumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili

eğitim faaliyetlerine gönderilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Jandarma Genel Ko-

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu diğer subayların ve subay adaylarının tabi

olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) 7 nci maddede sayılan niteliklerden herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşı-

lanlardan aday olanların adaylıkları sona erdirilir; hukuk branşı kadrolarına atanmış olanlar

hakkında ise 11 inci maddenin beşinci fıkrasındaki usul takip edilir. 

İlk geçiş sınavı

GEÇİÇİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapıla-

cak ilk sınav kapsamında iç kaynaktan başvuran adayların ALES sonuç belgeleri, ilgili yılın

Haziran ayı içerisinde JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığında hazır bulun-

durulması halinde değerlendirmeye alınır.

Sağlık yeteneği

GEÇİÇİ MADDE 2 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile düzenlenen

sağlık yeteneği kapsamında, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Jandarma Genel Komutanlığı ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına

göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk

branşına yönelik değişiklik yapılıncaya kadar, Millî Savunma Bakanlığı mensubu hukuk sını-

fından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun sağlık raporu almak şartı aranır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığında görevli Devlet

memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra

ve yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan

Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982

tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Di-

siplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev

yapan Devlet memurlarının disiplin amiri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösteril-

miştir.

(2) Ek-1 sayılı cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan

bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiridir. Üst disiplin amiri

de buna göre tespit edilir.

(3) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri geçici

olarak çalıştığı birimdeki disiplin ve üst disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Di-

siplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 29/7/2011 tarihli ve 28009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 8/9/2012 tarihli ve 28405

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desi kapsamında laboratuvar izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması

ve değerlendirme esaslarının belirlenmesine, askıya alınan laboratuvarların durumu, sıralamada

bulunan kuruluşların sıralamadan çıkarılma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama

Yönetmeliğinin 5 inci, 6 ncı, 14 üncü, geçici 2 nci ve geçici 5 inci maddelerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) İzin Belgesi: Laboratuvar İzin Belgesini,

b) Komisyon: Merkez Yapı Denetim Komisyonunu,

c) Kuruluş: Laboratuvar Kuruluşunu,

ç) Sıralama: Bir ilde laboratuvar hizmeti sunmak üzere Bakanlığımıza müracaatta bu-

lunan kuruluşların oluşturduğu sıralamayı,

d) Yönetmelik: Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Sıralama

İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınması

MADDE 4 – (1) Laboratuvar izin belgesi almak için yapılan tüm başvurular Komisyon

tarafından değerlendirilerek;

a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hiz-

meti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayı-

sından fazla olduğu hallerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d)

bentlerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile başvuru yapmış kuruluş o il sıralamasının

sonuna yerleştirilir.
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b) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hiz-

meti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayı-

sından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şart-

ların tamamının sağlanmış olması halinde kuruluşa izin belgesi verilir.

c) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hiz-

meti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayı-

sından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d) bent-

lerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 6 ncı mad-

desinin altıncı fıkrası ve 14 üncü maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıra-

lamasının sonuna yerleştirilerek, eksikliklerini tamamlaması için 6 ncı maddede belirtilen şart-

larda 45 (kırkbeş) gün süre verilerek tebligat yapılır.

(2) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde sayılan

şartları sağlamayan başvurular, hiçbir koşulda sıralamaya alınmazlar. Bu koşulların sağlandı-

ğına ilişkin yapılan en son başvuru tarihine göre, aynı gün birden fazla kuruluşun sıralamaya

yerleştirilmesi durumunda ise ilgili birimin gelen evrak kayıt numarası önceliğine göre sırala-

maya yerleştirilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat

Sıralamada bekleyen kuruluşların çağrılması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden belirlenen

kuruluş sayısına göre yeni bir kuruluş ihtiyacı hasıl olması durumunda; sıralamada bekleyen

kuruluşlardan ilk sıradan başlayarak ihtiyaç sayısı kadar kuruluşa Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı

maddesinin altıncı fıkrası ve 14 üncü maddelerine göre yapılanmalarını tamamlamaları için 6 ncı

maddede belirtilen şartlarda 45 (kırkbeş) gün süre verilerek tebligat yapılır.

(2) Verilen süre içerisinde tebligatta belirtilen şartların sağlanması ve istenilen bilgi ve

belgelerin sunulması halinde varsa belgelerin düzenlenmesi sırasında oluşan maddi hatalar dü-

zeltilerek, değerlendirme heyeti görevlendirilir. Değerlendirme heyetince Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinin dokuzuncu fıkrasında açıklanan bilgi ve belgeler değerlendirilerek komisyonca

izin belgesi verilir.

Çağrının yapılması

MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin bi-

rinci fıkrasına göre yapılan tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kap-

samında kuruluşun elektronik tebligat adresine tebliğ edilir. Kuruluşa verilen süre tebligatın

muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda başlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sıralamadan Çıkarma

Kuruluş sıralamasından çıkarılma

MADDE 7 – (1) Laboratuvar hizmeti verebilecek kuruluş sıralamasına yerleştirilmiş

kuruluşlardan;

a) Tebligatla verilen süre içerisinde müracaatta bulunmayan,
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b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin birinci fıkrasına

göre yapılan tebligatla istenilen şartlar ile bilgi ve belgeleri süresi içerisinde sunmayan,

c) Sıralamada iken kuruluş tüzel kişiliğinin tasfiye edildiği veya iflasının sonuçlanmış

olduğu veya merkezinin başka bir şehre taşındığı tespit edilen,

ç) Sıralamadan çıkmak isteyen,

d) Faaliyette bulunduğu adreste başka bir laboratuvar kuruluşunun bulunduğu tespit

edilen,

kuruluşlar sıralamadan çıkarılırlar.

(2) Sıralamadan çıkarılan kuruluşlar izin belgesi almak için yeniden müracaat etmeleri

halinde 4 üncü maddeye göre değerlendirilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belgesi Askıya Alınan Kuruluşlar

Belgesi askıya alınmış kuruluşların durumu

MADDE 8 – (1) Laboratuvar izin belgesi askıya alınmış kuruluşlar, Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinin ikinci fıkrasına göre o il için belirlenen laboratuvar sayısına dâhildir.

(2) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde faaliyete geçmeyen as-

kıdaki laboratuvarların sözleşmeleri Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Ba-

kanlıkça feshedilir.

(3) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde faaliyete geçmek isteyen

askıdaki laboratuvarların faaliyetine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen

şartların tamamının sağlanmış olması kaydı ile izin verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuçlanmayan izin belgesi başvuruları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılma-

mış laboratuvar izin belgesi işlemleri bu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

Müktesep haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şartlarda Bakanlığımıza yazılı başvuru yapmış kuru-

luşların değerlendirilmesine, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen teminat bedelinin

yatırılması kaydı ile o il için belirlenen laboratuvar sayısına bakılmaksızın devam edilerek la-

boratuvar kuruluşuna izin belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yapı De-
netimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alın-
masına Dair Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “denetim izin belgesi geçici
olarak geri alınan kuruluşların sıralamaya alınması,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddenin

birinci fıkrasına göre yapılan tebligatlar, kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen
adresine veya elektronik tebligat adresine yapılır. Bu amaçla, tüzel kişiliğin 6/12/2018 tarihli
ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen,
tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek Komisyona yazılı olarak bildirmesi
zorunludur. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Tebligatta verilen süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Sıralamaya yerleşmiş kuruluşların elektronik posta adresleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sıralamaya yerleşti-

rilmiş kuruluşların tüzel kişiliğine ait, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen, tebligata
elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek Komisyona yazılı olarak bildirmesi zorun-
ludur.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/7/2019 30847
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MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşyanın, Yatırım

Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde

ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 19/01/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-22

Konu : Taşınmaz Satışı

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2020 31121
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       YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 

 391 

—— • —— 
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 431 
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Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 411 

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

 
 425 
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Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 426 

—— • —— 
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 437 

—— • —— 
Ilgın Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 394 
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Edirne 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 503 
 

—— • —— 
 

Yahyalı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 502 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF HURDA MALZEME VE MUHTELİF ARAÇ PARÇALARI 

SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası 

ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-tesellüm edilmek üzere 

kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif araç parçaları, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette muhtelif cins 

topraklı malzeme, toprak ve taban artığı teressubat nitelikli malzeme, akü, alüminyum, paslanmaz 

hurdası, sondaj borusu, muh. sökümü ekonomik olmayan demir çelik malzeme hurdası, muh. 

elektrik motoru, muh. elektrik-elektronik, kesici/ayırıcı, trafo ve trafo ekipmanları, yakıt tankı, 

varil, tüp, kağıt, izolatör, karkas vasfında dış lastik, yatak ve tekstil, branda, ahşap, muh. PVC ve 

plastik, inşaat demiri hurdası, muh. tezgah ve alet hurdası, demir çelik talaşı ve pik, beton elektrik 

direği, atelye artığı, demirçeliğe lastik akupleli tank paleti, yağ, jeneratör, kompresör sistemi, 

çamur pompası, muh. demir çelik, diğer lastik hurdaları vb. muhtelif malzeme hurdaları. 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALENİN YAPILACAĞI YER 

02 ŞUBAT 2021 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

04 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

09 ŞUBAT 2021 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

16 ŞUBAT 2021 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

23 ŞUBAT 2021 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 

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

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden ve https://www.mkek.gov.tr/tr/ 

page.aspx?id=55 internet sayfamızdan temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0312 384 03 07 / 175-161-163-162 

ALİAĞA HUR. MD. : 0232 625 11 20 / 128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 0318 224 28 98 

SEYMEN HUR. MD. : 0262 341 37 97 / 124-126 

 504/1-1 
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1000 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:  
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 12.000.000 adet 1.000 Gr. Rize Turist çay poşeti, %20 

artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.02.2021 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İstekliler ihale konusu malın en az yarısına vermek koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 363/1-1 
—— • —— 

2 KALEM HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 Kalem Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.02.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere açıktır. (Her kalem için en fazla 2 ürün) 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  413/1-1 
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12 KALEM YEM KATKI MADDESİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan aşağıda 

cins ve miktarı belirtilen 12 kalem yem katkı maddesi satın alınacaktır. 

 

Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Miktarı (Ton) 

1 BİTKİSEL KALSİYUM SABUNU BY-PASS YAĞ 90 

2 BİTKİSEL YAĞ (SOYA YAĞI) 90 

3 SODYUM BİKARBONAT 90 

4 SAĞMAL SÜT SIĞIRI VİT. MİN. PREMİKSİ 12 

5 SON21, FRESH, PİK SAĞ. SÜT SIĞIRI VİT.MİN. PREMİKSİ 10 

6 SIĞIR BESİ-KURU DÖNEM VİT.MİN. PREMİKSİ 10 

7 BUZAĞI VİTAMİN MİNERAL PREMİKSİ 6 

8 YEM TİPİ ÜRE 30 

9 MAGNEZYUM OKSİT 6 

10 KALSİYUM KLORÜR 6 

11 AMONYUM KLORÜR 6 

12 MAGNEZYUM SÜLFAT 6 

 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 

Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 

yatırılacaktır. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga 

vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 03.02.2021 günü saat 14.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 

alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 

tespit etmekte serbesttir. 

ADRES 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 

 432/1-1 
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4 KALEM YEM HAMMADDESİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan aşağıda 

cins ve miktarı belirtilen 4 kalem yem hammaddesi satın alınacaktır. 

 

Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 
Miktarı 

(Ton) 

1 MISIR DDGS 2.000 

2 AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ 1.000 

3 SOYA FASULYESİ KÜSPESİ 90 

4 PAMUK TOHUMU KÜSPESİ 1.200 

 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 

Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 

yatırılacaktır. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar 

pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 03.02.2021 günü saat 10.30’a kadar 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 

şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 

alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 

tespit etmekte serbesttir. 

ADRES 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 

 433/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:  
İhaleye Konu Taşınmazın; 

İli İstanbul İlçesi Beyoğlu 
Mahallesi Piripaşa Cadde-Sk.-Mevkii Hasköy Köprülü Sok. 
Ada 3113 Parsel 9 
Yüzölçümü 390,47 m2 Hisse Miktarı Tam 
Cinsi Arsa Vakfı Elhac Abdullah Çelebi Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği 
İstanbul-Beyoğlu ilçesi, Piripaşa Mahallesi, 3113 ada, 9 parsel, üzerine kat 
karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Mevcut İmar 
Durumu- 
Fonksiyonu 

Konut 

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

Asgari Şartlar 

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3113 ada, 9 
parselde tamamı "Elhac Abdullah Çelebi Vakfı" adına kayıtlı, "Arsa” vasıflı 
taşınmazın; 
1-Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim 
tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması, 
2-Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; Zemin Kat 9 nolu depolu 
dükkân, 1. Kat 3 nolu daire, 2. Kat 4 ve 5 nolu daire, 3. Kat 8 nolu çatı piyesli 
daire olmak üzere 5 adet bağımsız bölüme ilave olarak 1.000 TL. nakit paranın 
vakfına alınması, 
3-3194 sayılı İmar Kanunu'na göre İnşaat ruhsatı alınabilmesi için 
İdaremize ait parselden terk edilmesi gereken kısım var ise, istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde bedelsiz olarak terk edilmesi, 
ancak terk oranının (% 45) ın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın 
bedelinin (Ekspertize konu arsa m2 değeri 5.000,00 TL'den az olmamak üzere) 
hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 
4-Mimarlar Odasınca En Az Bedel Hesap Cetveline göre belirlenen bedeli 
geçmemek üzere, Avan Proje Bedelinin, Yüklenici tarafından Proje Müellifi 
ve/veya ilgilisine ödenmesi, 
5-Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve 
kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde 
ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili 
olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü 
onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak 
İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik 
vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, 
Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek 
karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak 
talebinde bulunulmaması,  
6-634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim 
planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 
7-Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi, 
Şartlarıyla, kat karşılığı inşaat yapım işi. 

Tahmin Edilen 
Bedel 

2.721.000,00.-TL 
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Geçici Teminat 
Miktarı 

81.630,00.-TL 

İhale 
Dokümanlarının 
(Görüleceği ve 
Satın alınacağı) 
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) 
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman 
Bedeli 

500,00.-TL 

İhalenin 
Yapılacağı 
Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, 
Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim- Beyoğlu/İSTANBUL 

Yeterlik için 
Son Müracaat 
Tarih/ Saati 

02.02.2021 -16:00 

İhale Tarih ve 
Saati 

08.02.2021-14:00 

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN ; 
1-) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) 

Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (Örnek 
Dilekçe Ekinde Ek:9) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve Saatine Kadar 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü 
Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu- İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna Elden 
teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak 
gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

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

1.a.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, 

1.a.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.) 

b) 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, 

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

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

d) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

e) İş Deneyim Belgesi: Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi 
itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 
grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” 
veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 
Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 
noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi. Benzer iş olarak: 10 
Mart 2020 tarih ve 31064 sayılı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 
Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre III. Sınıf 
Yapılar B gurubu ve üstü işler (IIIB, IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC, VD) değerlendirmeye 
alınacaktır. 

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

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

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

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c) ve (e), bentlerindeki belgeleri temin 
etmekle mükelleftir. 

- İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 
- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER  
2-) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda 

Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya 
Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü 
Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu- İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) 
İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. 
(Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
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b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

2.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, 

2.b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

2.c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

f) Geçici Teminat Mektubu : Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya 

geçici teminat bedelinin 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 nakit olarak yatırıldığına dair 

makbuz veya havale/EFT yapılması halinde İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme Şube Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi. 

Bu şartname eki 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmeyen banka geçici 

teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli 

kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce 

ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de 

gösterilmesi zorunludur. 

g) Banka referans mektubu : Tahmin edilen bedelin % 10' a kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka 

Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü 

dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir). 

h) 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, 



22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

ı) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim 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, 

i) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 

ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

k) Yer Görme Formu : İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek:6) 

l) Teklif Mektubu : Şekli ve içeriği şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli 

örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:7), 

-Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c),(d), (h), (ı), (j) ve (g) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

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

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

3-) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi 

için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. 

4-) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla 

teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak postada oluşacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir. 

7-) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8-) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

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

içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

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

İlan olunur. 

 376/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhaleye Konu Taşınmazın; 

İli İstanbul İlçesi Fatih
Mahallesi Sancaktar Hayrettin Cadde-Sk.-Mevkii Müşir Süleyman Paşa Sok.
Ada 958 Parsel 24 ve 25

Yüzölçümü 
161,00 m2 + 139,00 m2 

toplam = 300,00 m2 
Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı Haremeyn Şerefeyn Vakfı

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği 
İstanbul-Fatih ilçesi, Sancaktar Hayrettin Mahallesi, 958 ada, 24 ve 25 
parseller, üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Mevcut İmar Durumu- 
Fonksiyonu 

Konut 

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

Asgari Şartlar 

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sancaktar Hayrettin Mahallesinde bulunan 958 
ada, 24 ve 25  parsellerde tamamı "Haremeyn Şerefeyn Vakfı"  adına 
kayıtlı, "Arsa” vasıflı taşınmazların; 
1‐Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; ‐1.Normal Katta 
bulunan 101,03 m2 net alanlı 4 Numaralı Bağımsız Bölüm, ‐2.Normal 
Katta bulunan 102,60 m2 net alanlı 5 Numaralı Bağımsız Bölüm, ‐
2.Normal Katta bulunan 101,03 m2 net alanlı 6 Numaralı Bağımsız Bölüm, 
‐3.Normal Katta bulunan 161,63 m2 net alanlı 7 Numaralı Çatı Piyesli 
Bağımsız Bölüm olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölüme ilave olarak 
1.000 TL nakit paranın vakfına alınması, 
2-Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim 
tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması, 
3-3194 sayılı İmar Kanunu'na göre kamuya terk edilmesi gereken kısım 
olması halinde % 45'e kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi 
(önceden 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden DOP kesintisi yapılmamış
olması kaydıyla), terk oranının % 45'ın üzerinde olması halinde ise aşan 
kısmın bedelinin (ekspertiz raporunda belirtilen değerden az olmamak 
üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 
4-İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede 
iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması, 
5-634 sayılı Yasa gereğince toplu yapıya uygun yönetim planının Bölge 
Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması, 
6-Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve
kaldırılması gerekli olan (Şerh. Beyan vb.) kaldırılması - Gerekmesi 
halinde (İfraz, tevhit, terk vb.) işlemlerin yaptırılması - Yapılacak İnşaat 
ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması 
gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması - Yer teslim 
tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması 
gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması - 
Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, 
Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve 
söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde 
bulunulmaması, 
7-Mimarlar Odasınca En Az Bedel Hesap Cetveline göre belirlenen bedeli
geçmemek üzere. Avan Proje Bedelinin, Yüklenici tarafından Proje 
Müellifi ve/veya ilgilisine sözleşme imzalanmadan önce ödenmesi, 
Şartlarıyla, kat karşılığı inşaat yapım işi.
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Tahmin Edilen Bedel 3.951,00,00.-TL 

Geçici Teminat 
Miktarı 

118.530,00.-TL 

İhale Dokümanlarının 
(Görüleceği ve Satın 
alınacağı) 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) 
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 500,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı 
Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 
2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim- Beyoğlu/İSTANBUL 

Yeterlik için Son 
Müracaat Tarih/ Saati 

02.02.2021 -16:00 

İhale Tarih ve Saati 08.02.2021-11:00 

 
YETERLİK  MÜRACAATI İÇİN; 
1-) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak 

alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan 
belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek:9) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih 
ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu 
Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu- İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna 
Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak 
gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

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

1.a.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, 

1.a.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.) 

b)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, 

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

1.b.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, 

c)İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi 
itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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d)Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

e)İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi 

itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 

grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” 

veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 

Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 

noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi. Benzer iş olarak: 10 

Mart 2020 tarih ve 31064 sayılı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre III. Sınıf 

Yapılar B gurubu ve üstü işler (IIIB, IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC, VD) değerlendirmeye 

alınacaktır. 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının % 50’si değerlendirilir. 

1.e.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

1.e.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c) ve (e), bentlerindeki belgeleri temin 

etmekle mükelleftir. 

- İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

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

- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER  

2-) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda 

Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya 

Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü 

Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu- İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) 

İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. 

(Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

a)İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
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b)Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

2.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, 

2.b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

2.c.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d)İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi 

itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

f)Geçici Teminat Mektubu : Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya 

geçici teminat bedelinin 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 nakit olarak yatırıldığına dair 

makbuz veya havale/EFT yapılması halinde İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme Şube Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi. 

Bu şartname eki 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmeyen banka geçici 

teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli 

kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce 

ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de 

gösterilmesi zorunludur. 

g)Banka referans mektubu : Tahmin edilen bedelin % 10' a kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka 

Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü 

dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir). 

h)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, 
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ı) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim 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, 

i)İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 

ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

j)İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

k)Yer Görme Formu : İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek:6) 

l)Teklif Mektubu : Şekli ve içeriği şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli 

örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:7), 

-Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c),(d), (h), (ı), (j) ve (g) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

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

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

3-)İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi 

için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. 

4-)Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5-)İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-)İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler 

iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir. 

7-)Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8-)Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

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

içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

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

İlan olunur. 

 377/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:  
İhaleye Konu Taşınmazın; 

İli İstanbul İlçesi Sarıyer 
Mahallesi İstinye Cadde-Sk.-Mevkii Bağlar Hilali Sk. 
Ada 380 Parsel 56 ve 57 

Yüzölçümü 
1.898,55 m2 +1.121,52 m2 

toplam = 3.020,07m2 
Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı 
Hazreti Halit Ferruh Kethüda 
Hüsrev Kethüda ve Mesihpaşa
Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği 
İstanbul-Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, 380 ada, 56 ve 57 parseller, 
üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi. 

Mevcut İmar Durumu- 
Fonksiyonu 

Konut 

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

Asgari Şartlar 

1‐ Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan; 56 parsel üzerine 
yapılacak olan A1, A2, A5 no.lu villalar  ve  57  parsel üzerine  yapılacak 
olan  B2,  B3 no.lu  villalara  ilaveten  100.000,00‐TL nakit paranın vakfına 
alınması, 
2‐ Sözleşme süresinin yer teslim tarihi  itibariyle başlatılması,  yer teslim 
tarihinin 12  (Oniki) aydan fazla olmaması, 
3‐ 3‐ 3194 sayılı Kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış 
taşınmazlarda) taşınmazdan kamuya  terk  edilmesi  gereken  kısmın 
istikamet  rölövesinde  gösterilmesi  halinde,  ilgili  kanunda belirtilen 
oranda bedelsiz terk edilmesi, terk oranının ilgili kanunda belirtilen oranın 
üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer 
üzerinden hesaplaması  (Ekspertizde belirlenen m2 birim değerinden az 
olmamak üzere) yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,  
4‐ Taşınmazın  tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan 
şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi  halinde  ifraz,  tevhit,  terk,  ihdas 
vb.  işlemlerin  yaptırılması,  yapılacak  inşaat  ile  ilgili olarak, Resmi 
ve/veya Özel Kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, 
izin, ruhsat vb. alınması,  yer  teslim tarihinden,  inşaatın  tamamlanarak 
İdareye  teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, 
Güvenlik vb.)  tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (İnşaat,
İmalat,  Tadilat,  Vergi,Resim,  Harç,  Ceza  vb.)  yüklenicisi  tarafından 
yerine  getirilerek karşılanması ve söz konusu iş‐işlemlerle ilgili olarak 
İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,  
5‐ Taşınmazın onaylı uygulama projesinde, ihaleye esas ekspertiz 
raporunda belirtilen toplam inşaat alanına göre (İmar durumu ve/veya 
uygulama projesi vb. nedenlerle) artma, eksilme vs. değişiklik olması 
halinde,  söz  konusu  değişiklik  yeniden  değerlendirme  yapılarak  ihale 
oranında  vakfına yansıtılması, 
6‐ 634  sayılı  Yasa  gereğince  toplu  yapıya  uygun  yönetim  planının 
Bölge  Müdürlüğü  gözetiminde hazırlatılması, 
7‐ Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi; 
Şartlarıyla Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi.
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Tahmin Edilen Bedel 24.300.000,00.-TL 

Geçici ve Ek Teminat 
Miktarı 

729.000,00.-TL + 486.000,00.-TL = 1.215.000,00.-TL 

İhale Dokümanlarının 
(Görüleceği ve Satın 
alınacağı) 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) 
e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 500,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı 
Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 
2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim- Beyoğlu/İSTANBUL 

Yeterlik için Son 
Müracaat Tarih/ Saati 

03.02.2021 -16:00 

İhale Tarih ve Saati 09.02.2021-14:00 

 
YETERLİK MÜRACAATI İÇİN; 
1-) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak 

alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan 
belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek:9) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih 
ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu 
Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna 
Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. 

(Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 
a)Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
1.a.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, 

1.a.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.) 

b)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, 

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

1.b.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, 

c)İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi 
itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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d)Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

e)İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi 
itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 
grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” 
veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 
Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 
noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi. Benzer iş olarak: 10 
Mart 2020 tarih ve 31064 sayılı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 
Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre IV. Sınıf 
Yapılar B gurubu ve üstü işler (IVB, IVC, VA, VB, VC, VD) değerlendirmeye alınacaktır. 

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

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

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

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c) ve (e), bentlerindeki belgeleri temin 
etmekle mükelleftir. 

- İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER  
2-) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda 

Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya 
Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü 
Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu- İstanbul) 2. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) 
İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. 
(Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

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

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

2.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, 
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2.b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

2.c.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d)İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi 

itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

f)Geçici Teminat Mektubu : Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya 

geçici teminat bedelinin Vakıfbank Beyoğlu/Taksim şubesinde bulunan (TR94000150015800 

7309657514) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek 

kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya 

havale/EFT yapılması halinde İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube 

Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi. 

Şartname eki 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmeyen banka geçici teminat 

mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli 

kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce 

ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de 

gösterilmesi zorunludur. 

g)Banka referans mektubu : Tahmin edilen bedelin % 10' a kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka 

Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü 

dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir). 

h)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, 
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ı) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim 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, 

i)İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 

ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

j)İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

k)Yer Görme Formu : İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek:6) 

l)Teklif Mektubu : Şekli ve içeriği şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli 

örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:7), 

-Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c),(d), (h), (ı), (i) ve (k) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

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

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

3-)İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi 

için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. 

4-)Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5-)İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-)İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler 

iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak postada oluşacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir. 

7-)Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8-)Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

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

içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

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

İlan olunur. 

 378/1-1 
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Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) 

(EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P01) İlanı 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) 

(Kredi No: IBRD-9015) 

 

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Kamu Binalarında Enerji 

Verimliliği Projesi (KABEV)” kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği tadilatlarında 

kullanılmak üzere, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) sağlanan kredi ile finanse 

edilen KABEV Projesi kapsamında “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Tadilatı İnşaat 

Sözleşmesi İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P01)” için ihaleye çıkılmıştır. 

Teklifler 22 Şubat 2021 günü saat (yerel saat) 15:00’e kadar teslim edilecek olup; 

ilgilenen Firmalar https://kamuenerji.csb.gov.tr/ adresinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler. 

 448/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türkiye İklim Çevre ve Enerji Vakfı (TİÇEV) 

VAKFEDENLER: Uğur IŞIK, Ufuk IŞIK. 

VAKFIN İKAMETGÂHI:  İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/11/2020 tarihinde kesinleşen 

23/09/2020 tarihli ve E:2020/131, K:2020/143 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Toplumun tüm kesimlerinde, sıfır atık ve sıfır karbon yaklaşımı 

hedefleri ile sürdürülebilir bir çevrede, döngüsel ürün kapsamında ülkemizin tekrar kullanım, geri 

dönüşüm, geri kazanım, atık işleme, atık arındırma, atık toplama ve ayırma, atık depolama, atık 

taşımak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000-TL (YüzbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Uğur IŞIK, Ufuk IŞIK. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:                  

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 458/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 520/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 521/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 509/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 523/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 

yazılı İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

- Konya ili 20L4 pafta, 1855 ada, 387 (B blok) parsel Mustafa Gümüş İnşaat Mühendislik 

Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0042315271296165) ve Mustafa GÜMÜŞ – 07.01.2021 

tarihli ve İPTAL-2021-02-01 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili I29-B-02-B-2-A pafta, 31809 ada, 2 parsel Şeref ÖZDEMİR – 24.12.2020 

tarihli ve 2020-107 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili H29C22C3C pafta 31686 ada 7 parsel Aktes Doğalgaz Isı Dnş. Tic. San. Ltd. 

Şti. ve Recep AKKAYA – 18.12.2020 tarihli ve 2020-86 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili I29B02A2D pafta 31527 ada 5 parsel Şahar Dayanıklı Tük. Ml. Bü. Ma. Tek. 

İn. Ak. Nk. Sn. Tic. Ltd. Şti. (0006315144798321) – 14.12.2020 tarihli ve 2020-101 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili I29B02A1C pafta 31519 ada 3 parsel Şahar Dayanıklı Tük. Ml. Bü. Ma. Tek. 

İn. Ak. Nk. Sn. Tic. Ltd. Şti. (0006315144798321) – 14.12.2020 tarihli ve 2020-99 sayılı İl Yetki 

Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili H21C05D3D pafta 660 ada 46 parsel Atag Isıtma Soğutma Emlak 

Gayrimenkul Danışmanlığı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0016313265540666) ve 

Salih PINARBAŞI – 31.12.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya ili 28N1-2 pafta, 18952 ada, 1 (A ve D blok) parsel Margaçlar Madencilik İnşaat 

Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0042312286120347) ve Abdullah 

BERBER – 28.12.2020 tarihli ve İPTAL-2020-02-028 ve 029 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D25D2C pafta, 472 ada, 3 parsel Yıldız İnşaat Kasım YILDIZ 

(0034110333586548) – 28.12.2020 tarihli ve 21 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 

(bir) yıl. 

- İstanbul ili F22D21D1D pafta, 506 ada, 6 parsel Hamzaoğlu Birlik Yapı İnşaat-Şaban 

Belikırık (0034111399726521) ve Hamzaoğlu Birlik Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – 30.12.2020 

tarihli ve 22 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili 10A-3A pafta, 46307 ada, 18 parsel Kocaoğlu Hafriyat İnşaat Gayrimenkul 

Tarım ve Hayvancılık Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

(0006320147141403) ve Fatma KOCAOĞLU – 06.01.2021 tarihli ve 2021-1 sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ ili 1077 ada, 13 parsel Sege Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(0034315294917411) ve Süleyman Levent UNUTULMAZ – 21.12.2020 tarihli ve 2020-55 sayılı 

İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 
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- İzmir ili 22M-1A pafta 617 ada, 25 parsel Yasin KARADAŞ Yasin Karadaş İnş. 

(0035111734248348) – 28.12.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili H-29-C-22-C3-A pafta 31041 ada, 7 parsel Suden İnşaat Emlak Gıda Demir 

Otomotiv Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0006312121457238) ve 

Ece RUMAN– 24.12.2020 tarihli ve 2020-106 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 

(bir) yıl. 

- Zonguldak ili F26B24B3D pafta 55 ada, 54 parsel Hava ERİM (Erimler İnşaat) 

(0067110270004647)– 29.12.2020 tarihli ve 67-2020-02 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- İzmir ili 22M-1C pafta 1308 ada, 10 parsel Erhan POLAT Polat Mimarlık İnş. Tas. 

Taah. San. ve Tic. (0035110433477448) – 28.12.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları 

ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ ili 2387 ada 432 parsel Melen Yapı Turizm ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 

(0059213339194140) ve Mehmet ŞAHİN – 21.12.2020 tarihli ve 2020-52 sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Balıkesir ili 22MIV(İ19C.09D.1A1) pafta 6345(10374) ada 14(12) parsel Balıkesir 

Yaşar Otomotiv İnş. Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (0010315636817211) ve Yaşar DALGIÇ – 

12.01.2020 tarihli ve 10-YSK-031 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili H22C15C1D pafta 737 ada 10 parsel Canpolat Grup İnşaat Gıda Tem. Ür. Tur. 

Tek. Akr. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0016315677873558) ve Sabahattin CANPOLAT– 

11.01.2021 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bolu ili 805 ada 47 parsel Rota 14 İnşaat Emlak Hayvancılık Enerji Otomotiv Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi (0014313166431138) ve Aydın ŞAHİN– 07.01.2021 tarihli ve 0489 sayılı 

İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili 65KM-IVA pafta 45523 ada 10 parsel Aygün Elektrik İnşaat Teks. Gıd. Eml. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. (0006311382728220) ve Gürbüz TURGUT – 10.12.2020 tarihli ve 2020-98 

sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ordu ili 343 ada 46 parsel Faruk ÇİÇEK (0052112205238356) – 24.12.2020 tarihli ve 

24287 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

-Eskişehir İli 8897 Ada, 27 Parsel – Tahir DİKMEN (0026110372820238) - 07.01.2021 

tarihli ve İYBK/172 İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılması. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının yetki belge 

numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 427/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam 
zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI ADET Nitelik 

Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim 

Dalı 
Doçent 1 

PET - Meme MR’ı ile ilgili çalışmaları 
olması, Meme radyolojisi konusunda 
deneyimli olmak, Onkolojik nonvasküler 
girişimlerde deneyimli olmak, 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

2  

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

2 

Üremeye yardımcı tedavi klinik 
uygulamaları sertifikası olan İyi 
seviyede İngilizce bilen (5 sene 
içerisinde YDS/ YÖKDİL 
sınavlarından birinden en az 80 puan 
almış olmak) Deney hayvanları 
kullanım sertifikası olan En az 2 yıl 
tüp bebek merkezinde çalışma 
tecrübesi olan Endoskopik cerrahi 
(Histeroskopi, Laparoskopi) deneyimi 
olan Infertilite alanında çalışma 
yapmış olmak Moleküler Tıp alanında 
Doktora yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Profesör 1 
Organ nakli ve yaşamın sonu ile ilgili 
konularda etik çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 

Doçent 1 

Kimya Mühendisliği Lisans, Yüksek 
Lisans ve Doktorası olmak. 
Doçentliğini Gıda Bilimleri ve 
Mühendisliğinden almış olmak. Gıda 
Kimyası ve Analizleri, Fonksiyonel 
Gıdalar ve Gıda Mevzuatı 
konularında yetkin olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü / 

 Anayasa Hukuku 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak 
Doçentlik unvanını Anayasa Hukuku 
Ana Bilim Dalından almış olmak 
Anayasa Hukuku alanında eğitim- 
öğretim deneyimine sahip olmak 
Yüksek Öğretim Kurulunca kabul 
edilen Merkezi Yabancı Dil belgesi 
(İngilizce) az 80 puan ve eşdeğerliliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puan almış olmak. 
İngilizce yanında Almanca bilinmesi 
de tercih nedenimizdir. 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü 

Doçent 1 
İletişim çalışmaları alanında doçentliğini 
almak; kitle iletişimi ve iletişim tarihi 
alanlarında çalışmaları bulunmak. 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü 

Doçent 1 

Antropoloji alanında doçentliğini 
almak; sağlık iletişimi ve iletişim 
antropolojisi alanlarında çalışmaları 
bulunmak. 
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BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
İlan Tarihi : 22.01.2021 
Son Başvuru Tarihi : 05.02.2021 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet CD/USB olacak 
şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak 
şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

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

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya 

da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim 
edeceklerdir. 

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

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 
gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
 479/1-1 



22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 

 

 



22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 

 



22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 

 

 



22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 

 

 



22 Ocak 2021 – Sayı : 31372 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Branşı

Kadrolarında İstihdam Edilecek Subayların Temin, Seçim ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi

ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ
–– Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi

ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/01/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-22 Sayılı

Kararı
–– Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının

Genişletilmesine İlişkin Karar
–– BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının

Genişletilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 5, 8 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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.


