
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 268. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar No : 2021/587
Tutanak No : 9
Karar Tarihi : 07.04.2021

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Nisan 2021
PERŞEMBE

Sayı : 31455



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2021 – Sayı : 31455



15 Nisan 2021 – Sayı : 31455                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bun-

ların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek
ve diğer hususların açıklanmasını sağlamaktır.

(2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ğ) bendi ile 27 nci maddesi uyarınca belirlenen kırsal yerleşik alan ve civarı sınırlarına ilişkin
hükümler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Kanununun ek 3 üncü maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Kanun: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu,
c) Kırsal mahalle: Kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında belirlenen mahalleyi,
ç) Kırsal yerleşik alan: Kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında belirlenen ve tamamı

kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen mahallelerde on bin metrekareden az olmamak kaydıyla
belirlenen alanı,

d) Şehir merkezi: Büyükşehir ilçe belediye sınırları içinde halkın yoğun olarak ikamet
ettiği ya da sosyo-ekonomik nedenlerle etrafındaki yerleşim yerlerinden olumlu anlamda ay-
rıldığı veya imar ve altyapı hizmetleri bakımından bütünlük gösteren ticari, sosyal, kültürel
yapılar ile kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yapıların bir arada bulunduğu yerleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Mahalle Esasları, İşlemleri ve Uygulamaları
Kırsal mahalle tespiti
MADDE 4 – (1) Kırsal mahalle, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı

ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilir.
(2) Kırsal mahalle tespit edilirken birinci fıkradaki şartın yanı sıra söz konusu alanlara

tanınacak muafiyet ve indirimler göz önünde bulundurularak belediye sınırları içinde benzer
durumda olan yerler bakımından adalet, eşitlik ve genellik prensipleri de dikkate alınır.

(3) Bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için;
a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi,
b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu,
c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine

erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması,
ç) Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi,
d) İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması,
e) Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli

bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin,
hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olma-
ması,

hususlarından bir veya daha fazlası ile benzeri hususlar dikkate alınır.
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Kırsal yerleşik alan tespiti
MADDE 5 – (1) Uygulamanın mahalle düzeyinde yapılması esastır. Bununla birlikte

mahalle bütünlüğü içinde 4 üncü maddede belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kırsal ma-
halle olarak tespit edilemeyen mahallelerdeki on bin metrekareden az olmayan alanlar, 4 üncü
maddede belirtilen ilkelerde ve şartlarda kırsal yerleşik alan olarak belirlenebilir.

(2) Kırsal yerleşik alanlar, bir mahallenin veya birden fazla mahallenin bir kısmını içe-
ren yerlerinde tespit edilebilir.

Belediyelerce yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlemesi için önce ilgili

ilçe belediye meclisince karar alınır. Teklifi içeren bu karar, gerekçeleri ile beraber büyükşehir
belediye başkanlığına gönderilir. İlçe belediye meclisinin kararının ve teklifinin büyükşehir
belediye başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren büyükşehir belediye meclisinin
yapacağı ilk toplantıda karar ve teklif gündeme getirilir ve büyükşehir belediye meclisi, en geç
doksan gün içinde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespitine ilişkin kararını verir.

(2) Büyükşehir belediye meclisi belirtilen süre içinde karar almak zorundadır. Büyük-
şehir belediye meclisi, ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul eder ya
da reddeder.

(3) Büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediyesinden gelen kırsal mahalle veya kırsal
yerleşik alan teklifini değerlendirirken;

a) Kırsal mahalle ile ilgili teklifi, mahallenin bitişiğindeki diğer mahalleler ile ekonomik
ve sosyal bütünlüğün gerektirmesi halinde komşu mahallelerde kırsal yerleşik alan belirlemek
suretiyle genişletme veya daraltma,

b) Bir mahalle içindeki kırsal yerleşik alanla ilgili teklifi, mahalle sınırlarına kadar ge-
nişletme,

yönünde karar alabilir.
(4) Büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediyesinden gelen kırsal mahalle veya kırsal

yerleşik alan teklifini ilçe belediyesi sınırlarını kapsayacak veya aşacak şekilde değiştiremez.
(5) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak tespit edilen yerler için bir süre kı-

sıtlaması öngörülemez. İlçe belediyelerince kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak tespit
edilen yerlerin bu özelliklerinin kaybedildiğinin tespiti halinde Kanunun ek 3 üncü maddesi
uyarınca bu maddedeki usulle kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan niteliği kaldırılabilir.

Karar ve duyurulması
MADDE 7 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlenmesine ilişkin alınan

büyükşehir belediye meclisi kararlarına belirlenen alanın koordinatları eklenir.
(2) İlçe belediyesi meclisi ile büyükşehir belediyesi meclisinin kırsal mahalle veya

kırsal yerleşik alanla ilgili kararları diğer meclis kararları gibi uygun yöntemlerle duyurulur.
Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanın uygulama süresi başlangıcı ve sona ermesi
MADDE 8 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanın ilanı sonrasında bunlarla il-

gili uygulamalar, ilgili büyükşehir belediye meclisi kararının verildiği yılı takip eden takvim
yılının başından itibaren başlar.

(2) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlar ile ilgili uygulamalar, 6 ncı maddedeki
usule göre yapılacak çıkarılma işlemine ilişkin ilgili büyükşehir belediye meclisi kararının ve-
rildiği yılın sonuna kadar devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyetler, İndirimler ve Süreler

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlara tanınan muafiyetler
MADDE 9 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;
a) Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafın-

dan bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar
ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden,
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b) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken
bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan,

muaftır.
Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlara tanınan indirimler
MADDE 10 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;
a) Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi

%50,
b) 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla

ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları %50,
indirimli uygulanır.
(2) Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş

olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini
geçmeyecek şekilde belirlenir.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlarda uygulanmayacak muafiyetler ve indirimler
MADDE 11 – (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde,

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan
(sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları dâhil) mükellefler, 9 uncu ve 10 uncu
maddelerde belirtilen muafiyet ve indirimlerden yararlanamazlar.

(2) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan uygulamasında muafiyet ve indirimlerin
başlaması ve son bulmasında, 213 sayılı Kanuna göre bilanço esasına göre defter tutma yü-
kümlülüğünün başladığı ve son bulduğu tarihler dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 12 – (1) Kanunun ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kırsal ma-

halle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde uygulamanın yürürlüğe girmesinden
sonra 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile köy veya belde belediyesi iken tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen
yerlere anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları uya-
rınca tanınan muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

(2) Kanunun ek 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831
sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle
veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde Kanunun ek 3 üncü maddesi hükümlerine
aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

(3) Kanunun ek 3 üncü maddesinde belirtilen muafiyetler ve indirimler ilgili mevzuat
hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütleri gider-

meye Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ TEŞKİLATI VE ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Çevre Ajansının yürüteceği faali-

yetlerin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesine, organ ve hizmet birimlerinin görev
ve yetki alanlarının belirlenmesine, yönetim ve danışma kurulu üyelerinin atanmasına, personel
istihdamına ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Çevre Ajansının görev ve yetkileri, teşkilat

yapısı, istihdam edilecek personelin nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajan-

sının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin
beşinci fıkrası ile 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını (TÜÇA),
b) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Başkan: Ajansın Başkanını,
d) Başkan Yardımcısı: Ajans Başkan Yardımcısını,
e) Başkanlık: Ajans Başkanı ve iki başkan yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşan

organı,
f) Danışma Kurulu: Yönetim Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak

üzere oluşturulan kurulu,
g) Depozito yönetim sistemi: Bakanlıkça belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alı-

narak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi/kullanılması sonrasında iade alınması ve depozito
bedelinin geri ödenmesine dayalı sistemi,

ğ) Kanun: 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

h) Personel: Ajansta çalışan personeli,
ı) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan kurulu,
i) Yönetici personel: Ajansta görev yapan birim amirlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı

Ajansın organ ve birimleri
MADDE 5 – (1) Ajansın organ ve birimleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu.
b) Danışma Kurulu.
c) Başkanlık.
ç) Ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimleri.
Yönetim Kurulunun yapısı ve oluşumu
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu; Ajansın karar organı olup, yedi üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları taşımak.
b) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.
c) Meslekleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarda en

az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.
ç) Mesleki açıdan yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmak.
d) Görevlendirmenin yapıldığı tarih itibarıyla iflas etmemiş olmak ve iflasına karar ve-

rilmiş bir tüzel kişiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi
olmamak.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü-
veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel doku-
nulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kul-
lanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya
da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından mahkûm olmamak.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Bakan tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üyeler tek-
rar görevlendirilebilir. Görev süresi biten üyeler, yeni üye göreve başlayıncaya kadar görevine
devam eder. Üyeler gerektiğinde veya ikinci fıkrada belirtilen görevlendirme şartlarını taşıma-
dığının veya sonradan kaybettiğinin tespit edilmesi durumunda Bakan tarafından görevden alınır.

(4) Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üyelikler
için, en geç iki ay içerisinde Bakan tarafından görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları

doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Ajansın bütçesini, yıllık programını, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer iş-

lemlerini karara bağlamak, Ajans bütçesini Bakan onayına sunmak.
b) Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet

raporunu onaylamak ve bir örneğini Bakanlığa göndermek.
c) Ajans tarafından yayımlanacak faaliyet raporlarının içeriğini belirlemek.
ç) Ödenek aktarması ve ödenek ilavesine karar vermek ve ödenek ilavesini Bakan ona-

yına sunmak.
d) Ajans Başkanı ve Başkan Yardımcılarını atamak.
e) Ajansta çalıştırılacak yönetici ve diğer personeli atamak.
f) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi

uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşları personelini Ajansta görevlendirmeye ilişkin karar
almak.

g) Ajans Başkanının teklifi üzerine gerek duyulan araştırma ve uygulama merkezleri
ile laboratuvarlar ve müze kurmak ve kaldırmak.

ğ) Ajansın personel kadrolarını, sayılarını ve alacakları ücretlere ait Başkanlığın teklif-
lerini ilgili mercilere sunulmak üzere karara bağlamak.

h) Ajansın personel performans değerlendirme kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsa-
mında yapılacak ödemeler ile iş tanımlarını ve göreve karşılık gelen pozisyonları Başkanlığın
önerisi üzerine karara bağlamak.

ı) Görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması, yap-
tırılması, satılması ve kiralanmasına ilişkin işlemleri yapmak.
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i) Bağış ve yardımları kabul etmek.
j) Ajans tarafından yapılacak mali destekleri belirlemek.
k) Ajans içi denetime ilişkin gerekli kararları almak.
l) Ajans faaliyetlerine yönelik idari düzenlemeleri görüşüp karar vermek.
m) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında kendisine verilen diğer iş ve işlemlere yönelik

kararlar almak.
n) Yurt içinde temsilcilik açılmasına veya kapatılmasına karar vermek.
(2) Yönetim Kurulu, yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla, birinci fık-

rada belirtilen yetkilerden bir kısmını Ajans Başkanına devredebilir.
(3) Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentleri Bakanın uygun görüşü alınarak uygulanır.
Yönetim Kurulunun çalışma esasları
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, ilk toplantıda Yönetim

Kurulu üyeleri arasından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir.
(2) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine, ayda en az bir kez

toplanır.
(3) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Yönetim Ku-

rulu Başkanının katılamadığı toplantılara Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.
(4) Toplantı gündemi ve zamanı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir ve top-

lantı tarihinden en az üç gün önce tüm üyelere bildirilir. Toplantı gündeminde yer almayan ko-
nular Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündeme alınabilir.

(5) Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırabilir.

(6) Toplantılar esas itibarıyla Ajans merkezinde yapılır. Gerek duyulması halinde Yö-
netim Kurulu Başkanı tarafından, Ajans merkezi dışındaki yerlerde veya gerekli önlemler alı-
narak elektronik ortamda toplantı yapılabilmesine karar verilebilir.

(7) Yönetim Kurulu, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır. Oylamalarda
çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalar.

(8) Ajans Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinin ayrı kişiler uhdesinde bu-
lunması halinde Ajans Başkanı Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Danışma Kurulunun oluşumu
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiye-

lerde bulunmak üzere Ajansın faaliyet alanlarında temayüz etmiş kişiler ile akademisyenler,
özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları arasından Bakan tarafından görevlendi-
rilen on bir üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeler gerektiğinde
süresi dolmadan Bakan tarafından görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması halinde boşalan üye-
likler için, en geç iki ay içerisinde Bakan tarafından görevlendirme yapılır.

(4) Danışma Kurulu; üyeleri arasından bir Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde gö-
rev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ajansın talep ettiği konulara yönelik inceleme yapmak, görüş oluşturmak ve öneri-

lerde bulunmak.
b) Ajansın tanıtımına, önceliklerine, çevre sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik

tavsiyelerde bulunmak.
c) Ajansın ihtiyaç duyabileceği alanlarda bilimsel çalışmalara destek verilmesine ilişkin

tavsiyelerde bulunmak.
ç) Ajansın faaliyet alanları ile ilgili hedeflerin belirlenmesine yönelik önerilerde bulun-

mak.

15 Nisan 2021 – Sayı : 31455                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Danışma Kurulunun çalışma esasları
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Olağan toplantı hari-

cinde, gerek görülmesi durumunda Danışma Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulunun ya-
zılı talebi üzerine Danışma Kurulu ayrıca toplantıya çağrılabilir.

(2) Danışma Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, ilk toplantıda Danışma Kurulu üyeleri
arasından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir.

(3) Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Danışma Kurulu Başkanı tarafından belirlenir ve
toplantı tarihinden en az üç gün önce tüm üyelere bildirilir.

(4) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen
kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya görüşleri alınabilir.

(5) Danışma Kurulu, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır ve kararlarını toplantıya ka-
tılanların salt çoğunluğuyla alır.

(6) Danışma Kurulu toplantılarına Ajans Başkanı da katılır. Danışma Kurulunun sekre-
tarya hizmetleri, Başkanlıkça yürütülür.

(7) Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna veya üyelerine icrai veya idari
nitelikte bir görev verilemez. Ajansın diğer organlarına verilen görev ve yetkiler, Danışma Ku-
ruluna devredilemez. Danışma Kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu üyeliği birleşemez.

Başkanlığın yapısı ve oluşumu
MADDE 12 – (1) Başkanlık; Ajans Başkanı ve iki başkan yardımcısı ile hizmet birim-

lerinden oluşur. Başkanlık, Ajansın yürütme organı olup Ajansı temsil yetkisini haizdir.
(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ajans Başkanı olarak atanabilir.
(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak atanacak kişilerin Yönetim Kurulu üyeleri için

aranan şartları haiz olması gerekir.
(4) Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev süresi üç yıldır ve görev süresi bitenler

aynı göreve tekrar atanabilirler.
(5) Başkanın geçici olarak görevde bulunmadığı hâllerde, görevlendireceği bir başkan

yardımcısı Başkanlığa vekâlet eder.
(6) Başkan ve Başkan Yardımcıları gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu tara-

fından görevden alınabilir. Yönetim Kurulu görevden alma kararıyla birlikte, yeni Başkan veya
Başkan Yardımcıları atanana kadar boşalan göreve vekâlet edecek kişiyi belirler. Yönetim Ku-
rulu yeni Başkan veya Başkan Yardımcısını en geç bir ay içerisinde atar.

Ajans Başkanının görevleri
MADDE 13 – (1) Ajans Başkanı aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevli-

dir:
a) Ajansın bütçesini, yıllık programını hazırlamak, yıllara sari harcama yapılacak proje

ve diğer işlemleri belirlemek, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve gerçekleşmelerini
takip etmek.

b) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yap-
mak.

c) İnsan kaynakları politikasına ilişkin olarak rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna
sunmak.

ç) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık ile Ajans arasında gerekli koordinasyonu
sağlamak.

d) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağ-
lamak.

e) Ajansın halkla ilişkilerini yönetmek.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi kapsamında yetki

devri yapılması halinde Ajans personelince yapılacak çevre denetimleri sonucunda idari yap-
tırım kararı vermek.
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g) Ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek.
ğ) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimi, işe alınması ve görevlendirilmesini

gerçekleştirmek, personelin işin gereğine göre eğitilmesini ve yetiştirilmesini sağlamak.
h) Ajansın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin ve Yönetim Kurulunun görevleri

arasında sayılmayan diğer iş ve işlemleri yapmak.
(2) Başkan, yazılı olmak ve sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla, birinci fıkrada be-

lirtilen yetkilerinden bir kısmını Başkan Yardımcılarına devredebilir.
Başkan yardımcıları
MADDE 14 – (1) Ajans Başkan Yardımcıları aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürüt-

mekle görevlidir:
a) Ajans Başkanlığına ilişkin görevlerde Başkana yardımcı olmak.
b) Kendilerine bağlı hizmet birimlerine, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin ve Yönetim

Kurulu kararlarının yerine getirilmesini sağlamak.
c) Kendilerine bağlı hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının

organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.
ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetici personelin sorumluluğu
MADDE 15 – (1) Ajansın her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulunduk-

ları hizmet ve görevleri mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hiz-
met kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Ajansın hizmet birimleri
MADDE 16 – (1) Başkanlığın merkez hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:
a) Depozito Yönetim Sistemi Direktörlüğü: Depozito yönetim sistemi uygulamalarına

dair yükümlülükleri, idari düzenlemeleri ve tedbirleri belirleyerek depozito yönetim sistemi
altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına ve izlenmesine yönelik faaliyetler ile depozito
yönetim sistemine yönelik tescil, yetkilendirme, izin ve onay işlemlerini gerçekleştirmek ve
gerekli kontrolleri yapmak.

b) Geri Kazanım ve Üretici Sorumluluğu Direktörlüğü: Geri kazanım ve üretici sorum-
luluğu ile genel depozito yönetim sistemi uygulamalarına dair yükümlülükleri, idari düzenle-
meleri ve tedbirleri belirleyerek altyapının oluşturulmasına, uygulanmasına ve izlenmesine yö-
nelik faaliyetler ile bunlara yönelik tescil, yetkilendirme, izin ve onay işlemlerini gerçekleştir-
mek ve gerekli kontrolleri yapmak.

c) Sıfır Atık Yönetimi Direktörlüğü: Sıfır atık yönetim sistemlerinin kurulmasına, yay-
gınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesine iliş-
kin faaliyetlerde bulunmak, genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında yer alan ürünlere ve
bu ürünleri üreten, ithal eden ve piyasaya sürenlerin yükümlülüklerine yönelik kayıt, envanter,
izleme, kontrol, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Çevre Koruma Direktörlüğü: Kanun kapsamında çevrenin iyileştirilmesine ilişkin
faaliyetlerde bulunmak, Bakanlıkça yetki devri yapılması halinde sıfır atık ve depozito yönetim
sistemi ile çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde denetim çalış-
maları gerçekleştirmek, mevzuata aykırılık veya ihlal tespit edilmesi durumunda idari yaptı-
rımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, denetim plan ve programları hazırlamak, geliştirmek
ve bunların uygulanmasını sağlamak, yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine, geliştiril-
mesine ve işletilmesinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.

d) Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü: Depozito yönetim sistemine ve genişletilmiş üretici
sorumluluğu uygulamalarına ilişkin yazılım sistemlerinin oluşturulması, geliştirilmesi, kulla-
nılması ve yazılım uygulamalarının izlenmesi ile Ajans ve faaliyetlerine ilişkin bilgi işlem tek-
nolojilerinin kurulması ve işletilmesi ile bilgi güvenliğini sağlamak.
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e) Yönetim Hizmetleri ve Finans Direktörlüğü: İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişi-
lerin seçilmesini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, personeli işin gereğine
göre eğitmek ve yetiştirmek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını
sağlamak, depozito yönetim sistemi ve Ajans faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım,
onarım, kiralama ve idari ve mali hizmetler ile finansman işlerini yürütmek.

f) Hukuki Danışmanlık ve Takip Direktörlüğü: Ajans organ ve birimlerine hukuki da-
nışmanlık yapmak, Ajansın görevlerine ilişkin hukuki konularda, adli ve idari yargı mercileri,
arabuluculuk, hakemler, icra daireleri, komisyonlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mil-
letlerarası tahkim mahkemeleri nezdinde Ajansı temsil etmek, Ajansın taraf olduğu her türlü
dava, icra ve uyuşmazlığı takip etmek, çözümlenmesi amacıyla Ajansı temsil etmek ve ilgilileri
bilgilendirmek, gerektiğinde hukuki işlemlerin başlatılmasına ilişkin işlemleri yürütmek, ilgili
taraflardan gönderilen her türlü mevzuat, sözleşme, önerge, taahhütname ve taslak hakkında
görüş bildirmek, Ajansın menfaatleri için alınması gereken hukuki tedbirler hakkında Yönetim
Kurulu ve Başkanı bilgilendirmek ve bu tedbirleri uygulamaya koymak.

g) İletişim Direktörlüğü: Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla;
görsel, işitsel ve yazılı yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği
yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak, eğitim ve sertifika prog-
ramları düzenlemek.

(2) Başkanlık, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde
illerde veya bölgelerde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere en fazla otuz adet
Başkanlığa bağlı yurt içi temsilciliği kurabilir. Yurt içi temsilcilikleri tarafından yerine getirilen
hizmetlerin Bakanlık taşra teşkilatı hizmet binalarında yürütülmesi esastır.

(3) Hizmet birimleri, Başkanlık tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yüküm-
lüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler

Ajansın insan kaynakları politikasının amacı ve tespiti
MADDE 17 – (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve

verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin
geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

(2) İnsan kaynakları rejimi ve politikası, Ajans Başkanının görüşü alınmak suretiyle
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) İnsan kaynakları politikasının izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Ajans
Başkanı sorumludur. Ajans Başkanı uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin
rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Bu raporda, insan kaynakları politikasının uygu-
lanmasına dair bilgiler, uygulamada yaşanılan sıkıntılar ile sorunların çözümüne ve insan kay-
nakları politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler yer alır.

Ajansın insan kaynakları politikasının ilkeleri
MADDE 18 – (1) Ajansın insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:
a) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendiril-

mesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek.
b) Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak

desteklemek, buna ilişkin sistemler geliştirmek, personelin Ajansın amaçları doğrultusunda et-
kin ve verimli çalışmasını sağlayacak, Ajansın hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin ni-
teliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak.

c) Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci
içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek.
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ç) Personelin Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı Ajansta çalışma bilincinin
oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans çalışanları arasında iş birliği ve dayanışmayı ge-
liştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, Ajansta çalışmayı özendirici hale getirmek.

d) Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve
gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak.

e) İstihdam edilecek personelin seçiminde, Ajansın çalışma esas ve usullerine ilişkin
ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yetenek-
lerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.

f) İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak,
personelin düşünce, görüş ve önerilerini Ajans yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak,
bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.

Ajans personelinin istihdamı
MADDE 19 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi en fazla

iki yüz personel istihdam edilebilir. Bu sayıyı unvan bazında dağıtmaya Yönetim Kurulu yet-
kilidir.

(2) Uzman ve altı unvanlarda istihdam edilecek personelin her bir unvan bazında ayrı
ayrı en fazla yüzde ellisi, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esas-
lar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, diğer personel ise Yönetim Kurulunun be-
lirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde istihdam edilebilir.

İşe alınmada aranacak genel şartlar
MADDE 20 – (1) Ajansta istihdam edilecek tüm personelde 657 sayılı Kanunun 48 inci

maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlar aranır.
İşe alınmada aranacak özel şartlar
MADDE 21 – (1) Ajansta;
a) Direktör olarak istihdam edilebilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren yük-

seköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ajans tarafından belirlenen bölümlerinden mezun
olmak ve kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuru-
luşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

b) Uzman olarak istihdam edilebilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren yük-
seköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ajans tarafından belirlenen bölümlerinden mezun
olmak,

c) Avukat olarak istihdam edilebilmek için hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ç) İdari personel ve destek personeli olarak istihdam edilebilmek için en az orta öğretim
mezunu olmak,

şartları ile gerekmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer özel şartlar
aranır.

Personelin görev ve sorumluluğu
MADDE 22 – (1) Ajans personeli, kendisine verilen görevleri dikkat ve özenle yerine

getirmek, amirlerin verdiği emirlere uygun hareket etmek zorundadır.
(2) Ajans personeli, Ajans için belirlenen çalışma saatlerinde görevi başında bulunmakla

yükümlüdür.
(3) Ajans personeli, kendisine verilen malzeme ve demirbaş eşyayı en iyi şekilde kul-

lanmaktan sorumludur. Görevlerinden ayrılanlar, kendilerine teslim edilen malzeme ve eşyayı
geri teslim etmekle yükümlüdür. Kendilerine teslim edilen malzeme ve eşyaya kasten zarar
veren veya bunları yitirenler yahut geri vermeyenler hakkında iş mevzuatı hükümleri gereğince
işlem yapılır.
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(4) Ajans Başkanı, Ajans işlerinin zamanında ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla
personeli, geçici olarak başka bir birimde görevlendirebilir.

(5) Ajans personeli, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları saklamak, görev icabı ken-
dilerine intikal etmiş bilgi ve belgeleri muhafaza etmek zorundadır. Personel,  Ajans Başkanının
izni olmadan Ajans ile ilgili hususlarda basına açıklamada bulunamaz.

(6) Ajans personeli, görevlerini yapmak veya yapmamak karşılığında çıkar sağlayamaz
veya çıkar sağlamaya teşebbüs edemez.

Mali haklar ve sosyal güvenlik
MADDE 23 – (1) Ajans Başkanına, yardımcılarına ve personeline mali ve sosyal hak

ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı;
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali per-
sonele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık
toplam net tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirle-
nir.

(2) İstihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4857 sayılı Kanun

ve ilgili diğer iş mevzuatı hükümleri uygulanır.
Düzenleme yetkisi
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaş-

mazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke
ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya,
bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yasaklar
MADDE 26 – (1) Ajans personeli, iş sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini ak-

satacak ya da etkileyecek, Ajansın görev alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurula-
bilecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile Ajans Başkanı ve Başkan Yardım-
cılarının eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları,
evlat edinenleri, ortakları ve yasal danışmanları ile şirketlerine Ajansın asli faaliyetleri kapsa-
mında iş verilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Geçici görevlendirme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarınca kamu kurum ve ku-
ruluşlarının personeli Ajansta görevlendirilebilir.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA

ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pa-

saportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci madde-

sinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili müdürlüğe Ek-9’da yer alan başvuru dilekçesi ile şahsen ıslak imzayla veya elektronik

ortamdan ve elektronik imza ile başvuruda bulunan operatörler aşağıdaki şartları yerine getir-

diği takdirde kayıt altına alınır ve kayıt numarası verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “müdürlük ya da”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ithalat hariç” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinin

ikinci cümlesi, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-7/A’da yer alan özel şartların yerine getirilmesi durumunda operatörün Ek-10’da yer alan

bitki pasaportunun basılması talebini içeren dilekçenin şahsen ıslak imzayla veya elektronik

ortamdan ve elektronik imza ile müracaatı üzerine bitki pasaportu müdürlükçe düzenlenir.”

“Kayıtlı operatörler bitki pasaportu basma yetkisi için faaliyet gösterdiği yerdeki müdürlüğe

Ek-11’de yer alan bitki pasaportu basma yetkisini içeren dilekçenin şahsen ıslak imzayla veya

elektronik ortamdan ve elektronik imza ile müracaatta bulunurlar.”

“Ek-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ithal edilmiş ise; bitki pasaportu, ope-

ratörün Ek-12’de yer alan dilekçenin şahsen ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elek-

tronik imza ile ithalat başvurusu sırasında yapacağı müracaatı üzerine Bitki Karantinası Yö-

netmeliği kapsamında ithalat işlemini gerçekleştirecek müdürlükçe basılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-9, Ek-10, Ek-11 ve Ek-12 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2011 27813

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/3/2017 30021
2- 8/7/2019 30825 (Mükerrer)
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere
akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında; etüt raporlarının hazırlanması, ihale
hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
Net Bugünkü Değerin hesaplanabilmesi, tasarrufların ölçümü ve doğrulanmasına ilişkin usul
ve esaslar ile isteklilerde aranacak teknik ve mali yeterliklerin, ihalede esas alınan sözleşme
taslağı, şartname taslağı, etüt raporu ve tasarruf doğrulama raporu formatlarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu

kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma
planı olmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu tarafından yürütülen
hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihaleleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

ile 20/8/2020 tarihli ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamuda Enerji
Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Enerji performans sözleşmesi (sözleşme): Uygulama projesi sonrasında sağlanacak

enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak ta-
sarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmeyi,

c) Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri: 5627 sayılı Kanun kapsamında şirket olarak
tanımlanan ve enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen şirketleri,

ç) Enerji verimliliği önlemi (EVÖ): Herhangi bir enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tü-
ketimi alanında; enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, modifikasyon, rehabili-
tasyon ve süreç geliştirme gibi yollarla tasarruf sağlanması, gereksiz enerji kullanımının, enerji
kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanıl-
ması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda çözümleri içeren önlemi,

d) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için
yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışma-
ları,

e) Etüt raporu: Etüt kapsamında hesaplanan enerji tasarruf potansiyellerini ve bu po-
tansiyellerin geri kazanılmasına yönelik enerji verimliliği önlemlerini ölçüm, hesap ve piyasa
araştırmaları ile belirleyen çalışmaları içeren nihai halini almış raporu,

f) İdare: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarını,

g) İhale: Karar kapsamında uygulanacak projenin, istekliler arasından seçilen biri üze-
rine bırakıldığını gösteren ve ilgili idare yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması
ile tamamlanan işlemleri,
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ğ) İstekli: Sözleşme imzalanması amacıyla yapılan ihaleye teklif veren tüzel kişi veya
iş ortaklığını,

h) İzleme dönemi: Proje uygulamasının Uygulama Kontrol Komisyonu tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren başlayan ve sözleşme süresi boyunca devam eden dönemi,

ı) Kabul: Yüklenici tarafından yatırımı tamamlanan projenin, Uygulama Kontrol Ko-
misyonu tarafından onaylanması ve resmen kabul edilmesini,

i) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,
j) Karar: 20/8/2020 tarihli ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı,
k) Net Bugünkü Değer (NBD): Tasarruf konusu yatırımın ekonomik ömrü boyunca

sağladığı gelirin bugünkü değerinden, proje giderlerinin bugünkü değerinin düşülmesi ile elde
edilen farkı,

l) Ölçme doğrulama uzmanı: Ölçme ve doğrulama sertifikasına sahip gerçek kişiyi,
m) Ölçme ve doğrulama: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması sonucu sağlanan

enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla “TS ISO 50006 Enerji temel se-
viyeleri (ETS) ve enerji performans göstergeleri (EPG) kullanılarak enerji performans ölçümü”
ve “Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü” veya “TS ISO 50015 Kuruluşların enerji
performanslarının ölçümü ve doğrulanması standardı”na uygun olarak belirlenen yöntemlerle
planlama, ölçme, veri toplama ve analiz etme işlemleri ve sürecini,

n) Proje: Enerji verimliliği önlemlerinin tamamını içeren ihale konusu projeyi,
o) Referans enerji tüketimi: TS ISO 50006 standardına uygun olarak hesaplanan, uy-

gulama alanının belirli şartlar altında tükettiği enerji miktarını,
ö) Şartname: İhale şart ve koşullarının düzenlendiği şartnameyi,
p) Tasarruf: Uygulama alanında asgari konfor standartları sağlanarak, hizmet ve üreti-

min kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin veya kayıplarının azal-
tılmasını veya verim artışı ile birim maliyetin azaltılmasını,

r) Tasarruf doğrulama raporu: İzleme dönemi boyunca, Sözleşmede belirlenen dönem-
lerde yüklenici tarafından TS ISO 50006 ve Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü veya
TS ISO 50015 standardına uygun olarak hazırlanan, referans enerji tüketimini etkileyen de-
ğişkenler dikkate alınarak doğrulanan tasarruf miktarını gösteren raporu,

s) Tasarruf garantisi/tasarrufların garanti edilmesi: Yüklenicinin, teklifi kapsamında taahhüt
ve garanti ettiği toplam enerji tasarrufunu,

ş) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu projenin tasarruf miktarı ile teknik, ekonomik ve
idari detaylarını içeren tüm belge ve bilgileri,

t) Teklif değerlendirme komisyonu: İdare tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi, ihale
sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla yapılacak işin mahiyetine uygun olacak
şekilde en az 3 mühendis (makine, elektrik veya inşaat mühendisi) ile muhasebe ve finansman
alanında çalışan en az 2 kişi olmak üzere toplamda en az 5 kişiden oluşturulan komisyonu,

u) Uygulama alanı: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanacağı idarenin sahip olduğu
veya idareye tahsis edilmiş her türlü binaları, tesisleri, araçları, hizmetleri ve benzeri taşınır ve
taşınmazları,

ü) Uygulama dönemi: Sözleşmenin imzalandığı tarih ile proje kabulünün yapıldığı tarih
arasındaki detay mühendislik, tedarik, kurulum, testler ve işletmeye alma süreçlerini içeren
yatırım dönemini,

v) Uygulama kontrol komisyonu: İdare tarafından, uygulama döneminde ve izleme dö-
neminde yapılacak iş ve işlemlerin sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol
edilmesi amacıyla işin mahiyetine göre en az 3 mühendisten (makine, elektrik veya inşaat mü-
hendisi) oluşan komisyonu,
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y) Yüklenici: İdare ile sözleşme imzalayan istekliyi,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için Kanun, Karar ve

ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.
İhale usulü ve temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılır.

Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında
aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda
açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ihaleye çıkılabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:
a) Sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın bedeli 2.000.000 TL’den az olamaz. Ya-

tırım bedeli için yaklaşık maliyet tespiti enerji verimliliği etüt raporu ile yapılır.
b) Binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketi-

minin %10’undan, herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji
verimliliği önlemi için %20’sinden az olamaz.

c) Bina harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay, tasarruf sağlanmaya başla-
nıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun %10’undan
az olamaz.

ç) Basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemleri, enerji per-
formans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmez.

Etütler ve etüt raporu
MADDE 6 – (1) Enerji performans sözleşmesi uygulamak isteyen idareler, öncelikle

etüt raporunu hazırlar veya ihale öncesinde tabi oldukları satın alma prosedürlerine uygun ola-
rak hazırlatır. İdareler, etüt raporlarını etüt-proje sertifikalı personele sahip olması durumunda
kendileri hazırlayabilir veya ilgili alanda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği
danışmanlık şirketlerine hazırlatabilir. Binalar için etüt raporları, Ek-1’de yer alan enerji ve-
rimliliği etüt raporu formatına uygun olarak hazırlanır. Bina harici sanayi, hizmet, tarım, ulaş-
tırma, enerji ve benzeri uygulama alanları için hazırlanacak etüt raporlarında format üzerinde
işin mahiyetine uygun değişiklikler ilgili idare tarafından yapılabilir.

(2) Etüt raporlarında, referans enerji tüketimi TS ISO 50006 standartlarına uygun olarak
hesaplanır. İklim verileri, çalışma süreleri, kullanıcı/faydalanan sayıları, işletme parametreleri
ve diğer ayarlamaya esas referans veriler belirlenir.

(3) Etüt raporlarında, referans enerji tüketiminin belirlenmesinde kullanılan veriler, iha-
le ilan tarihinden bir önceki yılı da içerecek şekilde tercihen geriye doğru en az ardışık 3 yılı
kapsamalıdır.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 7 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler

gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine ka-
tılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir
ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli

kişiler.
ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak,

yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 15 Nisan 2021 – Sayı : 31455



d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç).

f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katı-
lamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

g) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş
olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şir-
ketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

(2) Bu maddedeki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit
edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir.

İhale dokümanlarının hazırlanması, ihalenin duyurulması
MADDE 8 – (1) Etüt raporlarında uygulanması tavsiye edilen enerji verimliliği ön-

lemleri arasından idare tarafından seçim yapılarak tercih edilen enerji verimliliği önlemlerini
kapsayan ihale dokümanları oluşturulur. İhale sadece bir uygulama alanı veya bir bina için ya-
pılabileceği gibi birden fazla bina veya uygulama alanı için de yapılabilir. İdare, hazırlayacağı
ihale şartnamesi ve sözleşmesi için Ek-2’de yer alan şartname taslağından ve Ek-3’te yer alan
sözleşme taslağından yararlanır. Ancak ihale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirlenecek kri-
terler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar
içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

(2) İhale sürecinin yürütülmesi için idare tarafından Kararda belirtildiği üzere teklif de-
ğerlendirme komisyonu kurulur.

(3) Belirlenen enerji verimliliği önlemlerini içeren projenin uygulanmasına yönelik iha-
le duyurusu yapılır. İdare tarafından ihale duyurusunun EKAP’ta yayımlanması sağlanır. Tek-
liflerin teslim edilmesi için duyuru tarihinden itibaren en az 60 gün süre verilir. İhale duyuru-
sunda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi.
b) İhalenin adı (enerji performans sözleşmesi kapsamında yapıldığı açıkça belirtilme-

lidir) ve uygulama alanı adresi.
c) Geçici teminat tutarı.
ç) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
d) Teklif kapsamında istenecek varsa belirtilmesi gereken diğer belgeler.
e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
f) Teklifin ne zaman ve nereye teslim edileceği.
g) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
(4) İstekliler tekliflerini vermeden önce idarenin belirleyeceği tarih ve/veya tarihlerde

uygulama alanında detay inceleme yapabilir.
(5) İsteklilerin ihale dokümanlarına dair itiraz, öneri, açıklama ve benzeri talepleri çer-

çevesinde, idare ihale dokümanlarının yeniden değerlendirmesini yapabilir ve değerlendirme
sonucunda varsa gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak ihale dokümanlarının teklife esas nihai
halini almasını sağlar. İhale dokümanlarında yapılacak değişiklikler şartnamede belirtilen hü-
kümlere uygun olarak yürütülür. İhale dokümanlarında yapılan değişiklikler şartnameyi satın
alanlara tebliğ edilir.
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(6) İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi, ihale sürecindeki uygulamaların be-
lirlenmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin konularda Karar ve bu Tebliğ hükümlerine
aykırı olmamak üzere şartnamede ilave düzenlemeler yapılabilir. İdare, ihale kapsamında ilan-
dan sonra yapacağı değişiklikleri zeyilname ile düzenler. Zeyilnameler, isteklilerin bilgi sahibi
olmalarını ve gerekli hazırlığı yapabilmelerini temin edecek şekilde teklif son teslim tarihinden
asgari 10 gün öncesinde tebliğ edilir. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlana-
bilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde idare, ihale tarihini en fazla 2 defa zeyilname
ile erteleyebilir.

(7) İstekliler tekliflerini, şartname, şartname ekleri ve yerinde yapılacak incelemelere
dayanarak ve gerekli tüm çalışmaları yaparak belirlerler.

(8) İsteklilerin ihale kapsamında sundukları teklifleri nihaidir ve bağlayıcıdır. Teklif
bedellerinde herhangi bir sebeple fiyat değişikliği yapılamaz.

(9) İstekliler iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Ancak, konsorsi-
yumlar enerji performans sözleşmeleri kapsamındaki ihalelere teklif veremez.

(10) Teklif kapsamında isteklilerden istenecek mali ve teknik yeterlik, iş deneyim bel-
geleri ve teminatların tutarı, Karara uygun olarak öngörülen yatırım maliyeti ve enerji verim-
liliği önlemlerinin niteliğine göre idare tarafından şartnamede belirlenir.

(11) Teklif asgari 90 gün geçerli olacaktır. Teklif, ihale dokümanlarında tanımlanan iş
ve işlemlerin tamamını içerecek şekilde olacak ve herhangi bir ilave koşul getirilmeyecektir.
Teklife dair diğer asgari gereklilikler şartnamede belirlenir.

(12) Teklifte yer alan her bir enerji verimliliği önleminin etkisinin ayrı ayrı değerlen-
dirilebilmesi için önlem bazında NBD hesabı yapılır. Ayrıca, teklife esas olacak şekilde tüm
enerji verimliliği önlemlerinin yer aldığı toplam yatırım üzerinden NBD tablosu sunulur. Bu
analizlerde; ilk yatırım maliyetleri ile yıllık bakım, onarım, işletme ve yenileme giderlerini de
(işçilik, makine, ekipman, malzeme, yedek parça, sarf malzemeleri, ağır bakım, lisans, sigorta
ve benzeri giderlerin dahil edildiği) içeren proje maliyetini, sözleşme süresini, ekipmanların
ekonomik ömürleri ve yıllara sari verim değişimlerini, yıllık tasarruf ve ekonomik karşılığını,
tasarruflardan yükleniciye yapılacak ödeme bilgileri, tasarruftan idareye verilecek pay ve idare
tarafından talep edilen diğer bilgiler sunulur. Bu bilgiler kullanılarak idareye sağlanacak net
faydanın belirtildiği Türk Lirası cinsinden NBD hesabı yapılır.

(13) İdareye sağlanacak net fayda; sözleşme süresince tasarruflardan idareye verilecek
paylar ile sözleşme süresi bitiminden EVÖ’lerin kalan ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı
net tasarrufların gerçekleşme yılından iskonto oranı marifetiyle bugüne indirgendiği NBD’lerin
toplamıdır. İdareye sağlanacak net fayda açısından yapılan NBD hesabı, ekipmanın ekonomik ömrü
daha uzun olsa da en fazla 20 yıl kabul edilerek yapılır. NBD hesap tablosu formatı Ek-2’de
verilen şartname taslağının eki olarak verilir. NBD hesabında kullanılacak iskonto oranı, tek-
liflerde kullanılacak birim enerji fiyatları ve diğer kabuller idare tarafından şartnamede tanım-
lanır.

(14) NBD hesaplarındaki enerji verimliliği önlemlerinde kullanılan malzeme, makine,
ekipman ve teçhizatlar için taahhüt edilen ekonomik ömür süreleri isteklinin sorumluluğunda
olup istekli tarafından sunulacak üretici firmaların onaylı belgeleri ve benzeri dokümanlarla
tevsik edilir. Ekonomik ömür süresi kabulünde istekli ve/veya üretici firmanın taahhüt ettiği
ve belgelendirdiği sürelerden uzun olmamak kaydıyla varsa 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu kapsamında belirtilen faydalı ömür süreleri esas alınır.

(15) İsteklilerin teklif ettikleri sözleşme süresi şartnamede belirtilen süreyi ve her ha-
lükârda 15 yılı aşamaz. Sözleşme süresi içerisinde, NBD hesaplarında belirtilen ekonomik
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ömrü dolan ekipmanların değiştirilmesi ve gerekli ağır bakım ve yenileme yükümlülükleri şart-
name ve sözleşme şartlarında değişiklik getirmemek, ekipman ve tasarruf performansını dü-
şürmemek kaydıyla ilgili tüm masrafları ile birlikte yükleniciye aittir. Bununla birlikte işletme,
yedek parça ve sarf malzemelerinin temini, kestirimci, önleyici, periyodik bakım ve onarımların
yapılması ve benzeri hususlar idarenin tercihi doğrultusunda sözleşmede belirtildiği şekilde
yürütülür.

Tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması
MADDE 9 – (1) İhaleye 2’den az teklif sunulması durumunda alınan teklif dosyası

açılmaz ve ihale iptal edilir. İhale yer ve saatinde, teklif değerlendirme komisyonu tarafından
teklif dosyaları açılır. İçerik, yeterlik, şartnamede belirtilen asgari gereklilikler bakımından
tekliflerin uygunluğunun ilk incelemesi yapılır. Yapılan inceleme kapsamında asgari gerekli-
likleri sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme dışı bırakılan tekliflerin
itiraz başvurusu olmaması durumunda teminatları azami 5 gün içerisinde iade edilir. İtiraz baş-
vurusu olması durumunda ise itirazın sonucuna göre hareket edilir. Değerlendirme sürecine
devam eden en az 2 geçerli teklif bulunması halinde bu tekliflerin mali teklif zarfları açılarak
NBD’leri katılan isteklilere açıklanır. Teklif değerlendirme komisyonu detay inceleme ve de-
ğerlendirmeye devam etmek üzere oturumu sonlandırır.

(2) Teklif değerlendirme komisyonu, teklifleri; veri ve hesapların doğruluğu ve tutar-
lılığı ile teklifin ihale dokümanlarına uygunluğu bakımından incelemesini yapar. Yapılan in-
celeme sonucunda ihale dokümanlarına uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) İhale dokümanlarına uygun olmakla birlikte ek açıklama ihtiyacı duyulan hallerde
teklif değerlendirme komisyonu, ihale kapsamında sunulan her türlü bilgi, belge ve teklif ile
ilgili olarak açıklama isteyebilir. İstekli tarafından sunulan bilgi, belge ve açıklamalar teklifin
bir parçası olarak kabul edilir. İstekli tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde uygunsuzluk
veya tutarsızlık tespit edilmesi veya açıklamaların maddi hata hariç, teklif NBD’sini değiştir-
mesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İhalenin sonuçlandırılabilmesi için teklif değerlendirme komisyonu tarafından ge-
çerli sayılmış en az 2 teklif alınmış olmalıdır. Aksi takdirde ihale iptal edilir.

(5) Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale do-
kümanlarındaki kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak
net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir. NBD’le-
rin eşit olması halinde en kısa sözleşme süresine sahip teklif en uygun tekliftir. Hem NBD’nin
hem de sözleşme süresinin aynı olması durumunda ise teklif değerlendirme komisyonu, bu is-
teklileri idareye sağlanacak net faydanın NBD’si üzerinden açık artırma yöntemi ile yapılacak
oturum yeri, tarihi ve saatini belirterek davet eder ve açık artırma yöntemi ile en uygun teklifi
tespit eder.

(6) İhale yetkilisi, teklif değerlendirme komisyonunun sunmuş olduğu değerlendirme
sonucunu en geç 5 iş günü içinde ihale kararı olarak onaylar veya iptal edebilir.

(7) İdare, ihale kararını geçerli teklifleri ve tekliflerin sıralamasını da içerecek şekilde
isteklilere azami 5 gün içerisinde duyurur. İtiraz süreci olarak; teklif sahipleri teklif sıralama-
sının tebliğini müteakip azami 5 gün içerisinde idareye yazılı olarak itiraz edebilir. İdareye
itiraz başvurusu dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yoludur. Süresi içeri-
sinde itiraz gelmemesi halinde ihale kararı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın nihai ihale
kararına dönüşür.

(8) İdare, itirazı tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde değerlendirerek teklif
sahiplerine sonucu bildirir. İtiraz sonrası değerlendirme sonucunun değişmemesi halinde ihale
yetkilisinin onayı ile nihai ihale kararı duyurulur. Yapılan itirazların değerlendirme sonucunu
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değiştirmesi halinde itiraz süreci son defa işletilerek yapılan değerlendirme ve ihale yetkilisinin
onayı ile nihai ihale kararı duyurularak süreç tamamlanır. İtiraz süreleri tamamlanmadan söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Nihai ihale kararının isteklilere duyurulmasını müteakip en uygun birinci teklif sa-
hibi istekli ile en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait olanlar dışındaki teminatlar isteklilere
5 gün içerisinde iade edilir.

(10) Nihai ihale kararına göre en uygun birinci teklif sahibi sözleşmeyi imzalamaya
davet edilir. İdare, en uygun birinci teklif sahibiyle kesin teminatın ve gerekli diğer belgelerin
sunulmasını takiben şartnamede belirtilen süre içerisinde sözleşmeyi imzalar. Diğer geçerli en
uygun ikinci teklif sahibinin teminatı 5 gün içerisinde iade edilir.

(11) En uygun birinci teklif sahibinin süresi içerisinde sözleşmeyi imzalamaması ha-
linde teminatı irat kaydedilir. İdare, uygun değerlendirmesi halinde ikinci teklif sahibini söz-
leşme imzalamaya şartnamede belirtilen süre içerisinde davet eder ve sözleşme imzalanmasına
ilişkin bu maddedeki ilgili hükümleri uygular.

(12) İdare, sözleşmenin imzalanmasına kadar herhangi bir aşamada ihaleyi erteleyebilir,
askıya alabilir veya iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda idare isteklilerin teminat-
larını en geç 5 gün içinde iade eder. İhalenin herhangi bir aşamada iptal edilmesi idareye her-
hangi bir yükümlülük getirmez.

Sözleşme
MADDE 10 – (1) Sözleşme, davet mektubunun, ihaleyi kazanana tebliğ edildiği tarih-

ten itibaren şartnamede belirtilen belgelerin idareye sunulması ve uygun bulunması ile süresi
içerisinde imzalanır.

(2) İhaleyi kazananın iş ortaklığı olması durumunda teklifinde sunmuş olduğu iş ortak-
lığı sözleşmesine uygun olarak, tüm ortaklar tarafından veya tüzel kişilik kurularak idare ile
sözleşme imzalanır. İş ortaklığı sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişi-
lerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.
Sözleşmenin, süresi içerisinde imzalanmaması durumunda şartnamede belirtilen hükümler ve
genel hükümler uygulanır.

(3) Yüklenicinin teklifi, teklifi kapsamında sunmuş olduğu bilgi ve belgeler, şartname
ve ekleri ve diğer ihale dokümanları sözleşmenin ayrılmaz bir eki ve parçasıdır.

Uygulama dönemi ve projenin kabulü
MADDE 11 – (1) Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilir.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde idare tarafından uygulama kont-
rol komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon, projenin sözleşmeye uygun olarak yapılmasından,
uygulama dönemi sonunda projenin sözleşmeye uygun olarak kabulünden ve izleme dönemin-
de yapılacak iş ve işlemlerden sorumludur.

(2) Uygulama dönemi, sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla başlar ve uygulama dö-
neminin süresi, mücbir sebepler ve idareden kaynaklı gecikmeler ile sekizinci fıkraya göre ta-
nınacak süre uzatımı dışında idare tarafından şartnamede tanımlanan ilgili süresinden fazla
olamaz.

(3) Yüklenici, bütün masrafları kendisi tarafından karşılanan proje uygulamasını ta-
mamladıktan sonra idareye gerekli bilgi ve belgelerin de sunulduğu resmi yazı ile projenin ta-
mamlandığını bildirir ve kabul işlemlerinin başlatılmasını talep eder.

(4) Proje kapsamında, enerji verimliliği önlemi veya önlemleri için kısmi kabul yapı-
lamaz.

(5) İdareye başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde uygulama kontrol ko-
misyonu tarafından gerekli kontroller ve ilgili testler yapılır. Bu kontrol ve testlerde yüklenici
hazır bulunur ve testlerin yürütülmesi için gerekli teknik, uzmanlık, personel, ekipman desteğini
sağlar.
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(6) Uygulama kontrol komisyonunun projeyi ihale dokümanları kapsamında kabul et-
mesi ile birlikte azami 3 gün içerisinde kabul belgesi düzenlenir, ekipmanların mülkiyeti kabul
belgesinin karşılıklı imzalanmasıyla birlikte idareye geçer ve izleme dönemi başlar. Proje kap-
samında yapılan yatırımların ve kullanılan ekipmanların üzerinde herhangi bir takyidat bulu-
namaz.

(7) Uygulama kontrol komisyonu tarafından projenin kabul edilmemesi durumunda
tespit edilen eksiklikler yükleniciye bildirilerek sözleşmede belirtilen süreler içerisinde tamam-
lanması talep edilir.

(8) Mücbir sebepler ve ihaleyi düzenleyen idareden kaynaklı gecikmeler dışında pro-
jenin uygulama dönemi içerisinde bitirilmemesi halinde şartname ve sözleşmede tanımlanan
ek süreler verilebilir. Mücbir sebepler ve ihaleyi düzenleyen idareden kaynaklı gecikmeler dı-
şındaki sebeplerle ek süre verilmesi durumunda sözleşmede belirlenen cezai şartlar uygulanır.

(9) İlgili tüm süreler sonunda uygulamanın kabule esas tamamlanamaması halinde şart-
name ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşme feshedilir.

İzleme dönemi ve tasarruf doğrulama faaliyetleri
MADDE 12 – (1) Yüklenici, izleme döneminde ekipmanların garanti işlemlerinden,

tasarruf performansının izlenmesinden, gerekli eğitim ve dokümantasyonun sağlanmasından,
tasarruf doğrulama raporu hazırlanması ve idareye sunulmasından, doğrulama için gerekli iş
ve işlemlerden, tasarruf garantisini sağlayacak şekilde gerekli iyileştirmelerin süresi içinde ya-
pılmasından, ekonomik ömrü dolan ekipmanların değiştirilmesinden, tasarruf doğrulamasına
esas düzeltici ve önleyici faaliyetlerin zamanında yapılabilmesi için idare ile işbirliği yapılma-
sından ve ihale dokümanlarında belirtilen diğer işlerden sözleşmede belirtilen süreleri boyunca
sorumludur.

(2) İzleme dönemi boyunca, yüklenici tarafından izleme döneminin başladığı tarihten
itibaren tamamlanan her 12 ayın sonunda veya sözleşmede belirleyecekleri hakediş dönemleri
sonunda ölçme ve doğrulama planına ve Ek-2’de verilen şartname taslağında belirtilen tasarruf
doğrulama raporu formatına uygun olarak tasarruf doğrulama raporu hazırlanır.

(3) Varsa iklim düzeltmesi ve benzeri gerekli ayarlamalar Uluslararası Ölçme ve Doğ-
rulama Protokolüne ve/veya TS ISO 50015 standardına uygun olarak yapılır ve tasarruf doğ-
rulama raporuna yansıtılır.

(4) Tasarruf doğrulama raporunun, uygulama kontrol komisyonu tarafından onaylan-
ması ile yükleniciye, sözleşme hükümlerine uygun olarak ödeme yapılır.

(5) Tasarruf doğrulama raporunun, uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun bu-
lunmaması ve onaylanmaması halinde yükleniciye ödeme yapılmaz ve bu husus yükleniciye
detaylarıyla birlikte gerekçeli olarak bildirilir. Yüklenici, uygunsuzluğa yönelik düzeltmelerini
ve/veya açıklamalarını uygulama kontrol komisyonuna sunar. Uygulama kontrol komisyonu
açıklamaları ve/veya düzeltmeleri yeterli görmesi halinde tasarruf doğrulama raporunu onaylar.
Bununla birlikte, idare ve yüklenici tasarruf doğrulama raporu hakkında nihai bir anlaşmaya
varamaz ise yüklenici üçüncü taraf ölçme doğrulama uzmanı atanmasını talep edebilir. Bu du-
rumda ilgili tarafın başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Bakanlığın yayımladığı
ölçme doğrulama uzmanı listesinden her iki tarafın uygun bulması ile seçilecek ölçme doğru-
lama uzmanı uyuşmazlığa dair inceleme ve görüş raporu hazırlamak üzere görevlendirilir.

(6) İdare ve yüklenici, görevlendirilen ölçme doğrulama uzmanına gerekli cihaz, bilgi
ve belgeleri temin eder ve yerinde inceleme için gerekli kolaylığı sağlar. İdare, yüklenici ve
ölçme doğrulama uzmanı, gerekli bilgi ve belgelerin temin edildiğini tutanak altına alır. Ölçme
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doğrulama uzmanı tasarruf doğrulama raporundaki uygun bulunmayan hususların (veriler, he-
saplar ve benzeri) doğruluğunu kontrol eder, gerekli çalışmaları yapar. Ölçme doğrulama uz-
manı, tutanağın imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tasarruf doğrulama raporuna dair
görüş raporunu hazırlayarak idareye ve yükleniciye sunar. Ölçüm belirsizliği, kalibrasyon, me-
todoloji ve benzeri teknik hususlara dair yüklenici ve idare, TÜRKAK, TSE, TÜBİTAK veya
üniversitelerin ilgili fakültelerinden de görüş alabilir. Taraflar, alınan görüşler çerçevesinde ni-
hai değerlendirmelerini yaparak tasarruf doğrulama raporu ve tasarruf miktarı üzerinde uzlaş-
mak üzere azami özen ve gayreti gösterir.

(7) İdare ve yüklenicinin uzlaşması halinde, uzlaşılan tasarruf miktarına uygun olarak
ödeme yapılır. İdare ile yüklenici arasında uzlaşmaya varılamaz ise; idarenin kabul ettiği ta-
sarruf miktarı kadar ödeme, tasarrufun Karar ve Tebliğde belirtilen hükümleri sağlaması şartıyla
sözleşme hükümlerine uygun olarak yükleniciye ödenir. Yüklenicinin idarenin kabul etmediği
tasarruf miktarı için hukuki yollara başvurma hakları saklıdır.

(8) Üçüncü taraf ölçme doğrulama uzmanının bütün giderleri yüklenici tarafından kar-
şılanır.

(9) Tasarruf doğrulama raporuna göre hiç tasarruf sağlanamaması halinde idare sözleş-
meyi feshederek teminatı irat kaydeder ve genel hükümleri uygular.

Ödemeler
MADDE 13 – (1) Tasarruf doğrulama raporunun uygulama kontrol komisyonu tara-

fından uygun görülmesi ve onaylanması ile birlikte, teklifinde belirttiği yıllık tasarruf garantisi
tutarından fazla olmamak kaydıyla, tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan toplam tasarruf
tutarının sözleşmede belirlenen oranı kadar enerji giderlerinin yapıldığı bütçe tertibinden yük-
leniciye ödeme yapılır. Tasarruf doğrulama raporunun onaylanması ve ödemeler sözleşmede
belirtilen süreler içerisinde yapılır. İdare sözleşmede tanımlamak suretiyle bir yıldan kısa dö-
nemlerde de ödeme yapabilir. Bu durumda yıllık bazda doğrulanan tasarrufun ekonomik kar-
şılığı ve yıl boyunca yapılan ödemeler dikkate alınarak yıllık bazda mahsuplaşma yapılır.

(2) Tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında öde-
necek bedelin hesabında, şartnamede belirlenen sabit birim enerji fiyatları kullanılır. Doğrula-
nan toplam tasarrufun tutarı, tasarruf doğrulama raporundaki her enerji verimliliği önleminde
doğrulanan yıllık enerji tasarrufu miktarı ile şartnamede belirlenen ilgili tasarruf kalemine ait
birim enerji fiyatının çarpılması ile elde edilecek sonuçların toplamıdır.

(3) Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık her dönemin sonunda tüm uygulama
alanlarının toplamı üzerinden taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az %70’ini sağlamak zo-
rundadır. Tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden, doğrulanan tasarruf miktarının bu ora-
nın altında olması halinde yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz ve yüklenici, idareye mali
yük getirmemek kaydıyla gerekli iyileştirmeleri projede revizyon dahil yapar. Bu durumda söz-
leşmede farklı hakediş dönemi tanımlanmış olması ve yükleniciye 12 aydan kısa dönemlerde
ödeme yapılmış olması halinde yüklenici, yapılan ödemeleri idare tarafından belirlenen süre
içerisinde idareye geri öder. Yüklenicinin tasarruf performansına dair eksiklikleri gidermesi
ve bir sonraki dönemde doğrulanan tasarruf miktarı tasarruf garantisinin %70’i ve üzerinde
gerçekleşmesi durumunda, bir önceki dönem veya dönemlerde tasarruf garantisini sağlamadığı
için yapılmayan ödemeler ilgili dönem içerisinde doğrulanan tasarruf miktarı üzerinden ger-
çekleştirilir. Yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve benzeri gerekçeyle artış talep
edemez. İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık dönemlere ait doğrulanan ta-
sarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin %70’inin altında kalması durumunda,
sözleşme idarece feshedilerek teminat irat kaydedilir ve genel hükümler uygulanır. Bu durumda,
yüklenici fesih nedeniyle idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında talepte
bulunamaz.
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(4) Sözleşmede farklı hakediş dönemi tanımlanmış olması ve yükleniciye 12 aydan kısa
dönemlerde ödeme yapılmış olması halinde, yükleniciye 12 aydan kısa dönemlerde yapılan
ödemelerin yıllık bazda doğrulanan tasarrufun ekonomik karşılığından fazla olduğu anlaşılırsa,
yüklenici, yapılan fazla ödemeleri idare tarafından belirlenen süre içerisinde idareye geri öder.

(5) Tasarruf doğrulama raporu onaylanmasını müteakip sözleşmede belirtilen süreler
içerisinde yapılmayan ödemeler için yüklenicinin sözleşme hükümleri çerçevesinde hakları
saklıdır.

Diğer hususlar
MADDE 14 – (1) İdarenin zarar ve ziyanlarının teminatlardan karşılanamaması duru-

munda karşılanmayan kısmı yükleniciden tazmin edilir. Zarar ve ziyanların tespiti komisyon
marifetiyle yapılır.

(2) İdarenin yükleniciden sözleşme hükümlerince talep ve tazmin edeceği ceza, zarar
ve ziyan toplamı yüklenicinin teklif ettiği yatırım tutarının iki katını aşamaz. Aşması veya aşa-
cağının tespit edilmesi halinde sözleşme idarece feshedilir ve teminat irat kaydedilerek genel
hükümler uygulanır.

(3) Etütler ve raporların hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması noktasında taraflar
mühendislik, fen ve sanat kuralları çerçevesinde gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.

(4) Yüklenici, ihale sürecinde ve sözleşme süresi boyunca 4734 sayılı Kanun ve
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda tanımlanan ceza ve ya-
saklama hükümleri ile Karar, Tebliğ ve eklerinde yer alan diğer yaptırım hükümlerine tabidir.
Yüklenicinin, sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve bu Kanunlarla
ilgili mevzuatta belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine aykırı davranması halinde
bu Kanunlara göre gerekli ceza ve yasaklama hükümlerinin uygulanması için ilgili bakanlıklara
ve Kamu İhale Kurumuna bildirim yapılır. Teklif değerlendirme aşamasında Kamu İhale Ku-
rumunun EKAP sisteminden isteklinin herhangi bir yasaklamaya tabi olup olmadığı kontrol
edilir. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli
ile varsa en uygun ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını
teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 15 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi

veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek.

d) 7 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/39)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/15)

MADDE 1 – 3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık

Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:

2016/39)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devam eden işlerde süre uzatımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen işletmelerden Dünya

Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle hayvan temininde

yaşanan güçlükler sonucu belirlenmiş kapasitelerinin altına düşmüş olanlar kapasitelerine ulaş-

malarına ve eksiklerini gidermelerine imkân sağlamak üzere bu maddenin yayımı tarihinden

itibaren 30 gün içerisinde müracaat etmeleri halinde, ilave taahhütname vermeleri kaydıyla 12 nci

madde hükümlerince belirlenen taahhüt süreleri 7 yıla çıkarılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/10/2016 29846

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 1/12/2016 29905

2- 13/9/2017 30179
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 23/1/2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nin 1 inci maddesinin birinci fık-
rasında yer alan “denizyolu konteyner taşımacılığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ha-
vayolu taşımacılığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması ve en az üç yıldır faaliyette bulunması.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “denizyolu

konteyner taşımacılığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya havayolu taşımacılığı” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca şirket merkezinin bu-
lunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) 6 ncı madde uyarınca yapılan başvurular Genel Müdürlükçe veya Genel Müdür-
lükçe yetki verilmesi halinde ilgili bölge müdürlüğünce değerlendirilir. Gerekli şartları taşıdığı
tespit edilen başvuru sahibinin yetkilendirmesi yapılarak başvuru sahibine bildirilir.”

“(3) Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımadığının tespit edilmesi veya 30 günlük
süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir ve red
kararı gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“İzin süresi, sürenin uzatılması ve iznin iptali
MADDE 8 – (1) İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden

üçüncü yılın son günüdür. İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi ha-
linde iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içerisinde 6 ncı maddede belirtilen belge ve bilgilerle
birlikte başvuruda bulunulur. Başvuru, 7 nci madde kapsamında değerlendirilerek uygun bu-
lunması halinde izin süresi izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son gününe kadar uza-
tılır.

(2) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri, sertifika geçerlilik süresince bu Teb-
liğ hükümlerinden yararlandırılırlar. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının askıya alınması,
geri alınması ve iptal edilmesi hallerinde, belgenin askıya alındığı, geri alındığı veya iptal edil-
diği tarih itibarıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri bu Tebliğ hükümlerinden
faydalanamaz.

(3) Bu Tebliğ kapsamında verilen izin, aşağıdaki hallerde iptal edilir:
a) İznin, izin sahibinin başvuru sırasında verdiği yanlış veya eksik bilgi ya da belgeye

dayanılarak verildiğinin tespit edilmesi.
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b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların

kaybedildiğinin tespit edilmesi.

c) İzin sahibinin bu Tebliğ kapsamındaki taahhütlerine aykırı hareket ettiğinin ve/veya

bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerine ilişkin ciddi ihlal ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamesine konu eşya veya kon-

teynerin boşaltma listesinde bulunmaması halinde söz konusu beyanname yükümlü talebine

istinaden Kanun ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde iptal edilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) İzin kapsamında gümrük beyannamesine konu edilen özet beyanın

ilgili satırında varış bildirimi verilinceye kadar değişiklik yapılması veya özet beyanın iptali

halinde tescil edilmiş olan beyanname, yükümlü talebine istinaden, Kanun ve Yönetmeliğin

ilgili hükümleri çerçevesinde iptal edilir ya da beyannamede idare tarafından gerekli düzelt-

meler yapılarak beyanname işlemleri ikmal edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında iptal edilen gümrük beyannamesine ilişkin ödenmiş bir

vergi bulunması halinde Kanun ve Yönetmeliğin geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Sarı ve yeşil hatta işlem gören gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın BİLGE sis-

teminde geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaz. Havayolu taşımacılığının gereği olarak

geçici depolama yerine alınan eşyanın teslimine ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek-

lenmiştir.

“Havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması varış bildiriminden

sonra da gerçekleştirilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) 14 üncü madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejiminde ka-

panmış, dahilde işleme rejiminde kapatılabilir statüye gelen beyannameye ilişkin olarak;

a) Denizyolu konteyner taşımacılığında eşyanın bulunduğu konteynerlerin,

b) Havayolu taşımacılığında ise eşya veya eşyanın bulunduğu kapların,

saha ve geçici depolama yeri çıkışı yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin gerekli göreceği

her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları ince-

leyip sonuçlandırmaya yetkilidir.”

MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/1/2019 30664
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3204 

—— • —— 
Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3287 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3357/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3358/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3313/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2500 ADET TABLET PC SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2500 adet Tablet 

PC teknik şartnamesine, Samsung Galaxy Tab A7 (SM-T507), Lenovo Tab M10 FHD Rel ve 

Huawei MatePad marka/modellerinden birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında 

ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, istenen marka/model, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale 

ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 26.04.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, 

Samsung Galaxy Tab A7 (SM-T507), Lenovo Tab M10 FHD Rel ve Huawei MatePad 

marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince istisna 

kapsamındadır. 3381/1-1 
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75 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

75 kalem mutfak malzemesinin teknik şartnamesine, malzeme listesine ve “İnoksan, Öztiryakiler 

veya Mutaş” markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 21/04/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir.. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler daha sonra 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3304/1-1 
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1 ADET ICP-OES CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 adet ICP-OES cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç 

duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 3332/1-1 
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19 KALEM MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı "19 Kalem 

Muhtelif Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3394/1-1 



15 Nisan 2021 – Sayı : 31455 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

ELEKTRONİK DENETLEME (EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 7 (YEDİ) YIL 

SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

Afyonkarahisar Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemlerinin (KGYS-EDS) Kurulumu 

ve 7 yıl süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin a bendine 

göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale Konusu Olan İşin Niteliği Yeri ve Süresi 

Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Afyonkarahisar Belediyesi mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını 

temin etmek üzere kullanılacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin, EDS Komisyon Raporunda 

ve KMZ dosyalarında belirtilen 4 (dört) noktada ortalama hız ihlal tespit sistemi, 4 (dört) noktada 

(yönde) kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, 5(beş) noktada park ihlal tespit sistemi kurulması ve 

verilerin Fiber Optik veri transfer yoluyla EDS merkezine aktarılması ve Afyonkarahisar İl 

Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü birimine teslimi, Emniyet 

Genel Müdürlüğü’nde sistemin devreye alınması tarihinden itibaren 7 (yedi) yıl süre ile sözleşme 

süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere; tüm bakım, onarım, sistemin           

7 (yedi) gün / 24 (yirmi dört) saat çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin ceza makbuzuna 

dönüştürülmesi için gerekli dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli çalıştırma 

işlerinin Yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi “HASILAT/GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” 

ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması 

için ihaleye çıkartılmıştır. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır; 

1- İdarenin; 

a. Adı: Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı 

b. Adresi: Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No: 11 Merkez Afyonkarahisar 

c. Telefon ve faks numarası: +90 (272) 214 42 55 / +90 (272) 214 2780 

d. Elektronik Posta Adresi: info@afyon.bel.tr 

2- İhale konusu işin; 

a. Niteliği, türü ve miktarı: EDS sistemlerinin kurulumu ve 7 yıl süre ile işletilmesi 

b. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

c. İşin yapım süresi: Yüklenici, sözleşme sonrasını takip eden azami 150 (Yüz Elli) 

takvim günü içinde ihalede belirtilen Trafik Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak işletmeye 

alacaktır. 

d. İşin yapılacağı yer: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde EDS komisyon 

raporunda belirtilen noktalardaki kamera işletim sistemleri ve park yerleri 

e. İhalenin yapılacağı yer: Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonu 

f. İhale tarihi ve saati: 28.04.2021 Günü Saat: 14.00 

İsteklilerin ihale dosyasında sunulan belgelerin ön kontrolü için 28.04.2021 tarihinde saat 

10:00’a kadar ihale dosyasında sunulacak bütün belgeler ile Belediye Hizmet Binası, Fen İşleri 

Müdürlüğü, Yapım Birimine başvurmaları gerekmektedir. 

g. Muhammen bedeli: 7.195.443,00 +KDV (YedimilyonYüzdoksanBeşBinDörtYüzkırküç) 

h. Geçici Teminat Bedeli yaklaşık yatırım maliyetinin en az %3’dür. 

    215.863,29 TL (İkiyüzonbeşbinsekizyüzaltmışüçtürklirasıyirmidokuzkuruş) 
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i. Kesin teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az %6’sıdır. 

   431.726,58 TL (Dörtyüzbinotuzbirbinyediyüzyirmialtıtürklirasıellisekizkuruş) 

j. Ek kesin teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az %20’sidir. 

   1.439.088,60 TL (Birmilyondörtyüzotuzdokuzbinseksensekiztürklirasıaltmışkuruş) 

3- İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen 

yeterlilik şartları ve gerekli belgeler; 

a. Yasal yerleşim yeri belgesi, ikametgâh 

b. Nüfus Kayıt Örneği 

c. Tebligat Adres Beyanı 

d. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya 

Meslek Odası Belgesi 

e. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret, Meslek ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış 

İhale Yasaklısı olmadığına dair belge (Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden istenmekle beraber, Ortak 

Girişimde ise, her bir Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden ayrı ayrı istenmektedir) 

f. Noter Tasdikli İmza sirküleri 

g. Varsa Noter Tasdikli Vekaletname ve vekilin noter onaylı imza beyannamesi 

h. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi 

i. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge 

j. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge 

k. İsteklinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer kanunlardaki hükümler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair 

beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 

l. Geçici teminat Mektubu/Geçici Teminat Makbuzu (Banka teminat mektupları süresiz 

verilecektir) 

m. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı 

n. Afyonkarahisar Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur belgesi” 

o. Yer görme belgesi 

p. Güncel tarihli adli Sicil Kaydı (Şirket müdürü yada teklif sahibi) 

q. Yetki Belgesi (Bakınız İdari Şartname Tablo B) 

r. İsteklinin önerdiği veya teklif ettiği sistemde kullanılacak tüm elektronik bileşen ve 

saha ürünlerin ürün katalogları ihale dosyasında sunulacaktır. 

s. İstekliler EDS bileşenlerinin (Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, Kırmızı Işık İhlal 

Tespit Sistemi, Park İhlal Tespit Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi) ve ürünlerinin üretici veya 

kanuni temsilcisinden alınmış bu sistemleri 10 (on) yıl süre ile garanti ve garanti sonrası servis 

bakım, onarım hizmetlerini vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri ile birlikte 

sunacaktır. 

t. İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen ürünlerin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri, 

belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif 

edildiği katalog üzerinde gösterilecektir. 
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u. İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik Şartname 

her sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına 

konulacaktır. 

v. İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik 

Denetleme Sistemleri" konusunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip 

olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 

tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belge isteklileri değerlendirme dışı 

kalacaktır. 

w. İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik 

Denetleme Sistemleri" konusunda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip 

olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 

tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belge isteklileri değerlendirme dışı 

kalacaktır. 

x. İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik 

Denetleme Sistemleri" konusunda ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

Standardı sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. 

y. İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik 

Denetleme Sistemleri" konusunda ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Standardı sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. 

z. İsteklilerin teklif ettikleri EDS donanımlarının en az birinin en az 3(üç) ilde elektronik 

denetleme sistemi kapsamında OHÖD ortalama hız ölçüm donanımı ya da KİTD kırmızı ışık ihlal 

tespit donanımı olarak kurulumu yapılmış olup hali hazırda bağlı bulunduğu il emniyet 

müdürlüğünden sistemin sorunsuz bir şekilde aktif olarak çalıştığına dair “Sistem İşlerlik Belgesi” 

ibraz etmelidir. Aynı zamanda ilgili belgenin verildiği il www.trafik.gov.tr EDS noktalarında 

görülmesi gerekmektedir. 

aa. İstekliler teklif edecekleri Ortalama Hız Ölçüm Donanımı veya Plaka Tanıma 

Sistemleri için üretici firmadan temin edecekleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

verilen TİP onay belgesini ve Damga planı belgesini ihale dosyasında ibraz edeceklerdir. 

bb. Ürünlerin Teknik Doküman Belgeleri malzeme listesine göre sıralı ve fihristli olacak. 

4- Yetki Belgeleri 

a. Yetki Belgesi- Ortalama Hız Tespit Sistemleri (Koridor Hız-OHTS) 

b. Yetki Belgesi- Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemleri (KİTS) 

c. Yetki Belgesi- Park İhlal Tespit Sistemleri (PİTS) 

d. Yetki Belgesi- Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) 

5- İhale Dosyasında Sunulacak Teknik Dokümanlar 

a. TS 13788 EDS - Ortalama Hız Ölçme Donanımı (OHÖD) 

b. TS 13788 Belgelendirme Kriterinde yer alan güncel Elektromanyetik uyumluluk 

(EMC) Test Raporu 

c. TS 13789 EDS – Kırmızı Işık İhlal Tespit Donanımı (KİTD) 

d. TS 13789 Belgelendirme Kriterinde yer alan güncel Elektromanyetik uyumluluk 

(EMC) Test Raporu 

e. EDS’lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait (Kırmızı Işık İhlal Tespit 

Sistemi, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri, , Park İhlal Tespit Sistemi, Plaka Tanıma 

Sistemleri) CE belgesi 
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f. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için CE Belgesi 

g. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 61000 ile ilgili uygunluk belgeleri 

h. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için Çevresel Testler EN-60068 ile ilgili 

uygunluk belgeleri 

i. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için LVD EN 60950-1:2006/A2:2013 

uygunluk belgesi ya da bu standardı sağlayacak güncel standart karşılığı 

j. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Kamerası için CE Belgesi 

k. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 61000 ile ilgili uygunluk belgeleri 

l. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Kamerası için Çevresel Testler EN-60068 ile ilgili 

uygunluk belgeleri 

m. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Kamerası için LVD EN 60950-1:2006/A2:2013 

uygunluk belgesi ya da bu standardı sağlayacak güncel standart karşılığı 

n. Park İhlal Tespit Sistemi Kamerası için CE Belgesi 

o. Park İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 60068 ile ilgili uygunluk belgeleri 

p. Park İhlal Tespit Sistemi Kamerası için LVD EN 60950-1:2006/A2:2013 uygunluk 

belgesi ya da bu standardı sağlayacak güncel standart karşılığı 

q. Park İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 61000 ile ilgili uygunluk belgeleri 

r. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen TİP onay belgesi ve Damga Planı 

belgesi 

6- Tekliflerin Hazırlanması; 

Sistem kullanım hizmet bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre, Yükleniciye 

belediyece verilecek hasılat payı paylaşılmasına dönük olup, Belediye payı olan %30 yatırım 

maliyetine ulaşıncaya kadar %15 belediye kalan %15 yükleniciye kalacak şekilde sabitlenmiş 

olup, yatırım maliyetine ulaştıktan sonra hasılat paylaşım oranı Belediyemize ödenecek olan %15 

oran üzerinden %9’dan fazla olmamak üzere eksiltme yapılarak ihale yapılacaktır. 

Eksiltme usulü ile isteklilerden her turda indirim yapılması istenecektir. Her turda en az   

% 0,25 puandan az eksiltme yapılamaz. 

7- Diğer Şartlar; 

a. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) 

bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

b. İhale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 10.000,00 TL 

(Onbintürklirası) (KDV DÂHİL) bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale 

dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir. 

c. Geçici Teminat bedeli Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı hesabına ya da Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Geçici teminat mektubu ihale dosyası ile verilecektir. 

d. İsteklinin belgeleri ve EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmadaki yetki belgeleri 

(Üretici veya yetkili satıcı belgesi); Belgeler sırasıyla okunaklı bir şekilde ayrı ayrı dosya şeklinde 

idari şartnamede belirtilen sıraya göre sunulacaktır. 

e. Eşit teklif verilmesi halinde yerli malı ürün teklif eden istekliler lehine, öncelik 

sağlanacaktır. 

f. Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 

g. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 3353/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünden:  
 
Mülkiyeti Valide Sultan Vakfı'na ait, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesinde 

bulunan, tapuda 317 ada, 2 parsel olarak kayıtlı ‘‘arsa’’ vasıflı, 1.407,50 m2 alanlı taşınmazın Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 08.03.2021 tarihli ve 21491294-050.01-86 sayılı 88 Nolu 
Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle "dükkan+büro" amaçlı olarak 
kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü yapım 
veya onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ Mersin 

İLÇESİ Akdeniz 

MAHALLESİ Nusratiye 

SOKAK - 

CİNSİ Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ 1.407,50 m2 

PAFTA NO. - 

ADA NO. 317 

PARSEL NO. 2 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
VAKIFLAR MECLİSİ KARARI TARİH 
VE SAYISI 

08.03.2021 ve 21491294-050.01-86/88 Nolu Kararı 

İHALE USULÜ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 
gereği kapalı teklif usulü 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 11/03/2021- tarih E-
32808994-160.07.02-34153 sayılı yazısı ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 
08.03.2021 ve 21491294-050.01-86 sayılı 88 Nolu 
Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 
(yirmibeş) yıl süreyle “Dükkan+Büro” inşaatı 
Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi işi. 

İŞİN TAHMİNİ BEDELİ 5.376.000,00 TL 
(BeşmilyonüçyüzyetmişaltıbinTürkLirası) 
(yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım 
(inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli 
toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT 161.280,00 TL 
(YüzaltmışbirbinikiyüzseksenTürkLirası) 
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 27/04/2021 Salı - 14:00 

I-Mülkiyeti Valide Sultan Vakfı'na ait, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesinde 
bulunan, tapuda 317 ada, 2 nolu parsel olarak kayıtlı olan, 1.407,50 m2 alanlı taşınmazın, 

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere; (Ancak 
taşınmaz yer teslimine mani bir durum olması halinde, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme 
tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi, 
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a) Sözleşme süresinin toplam 25 yıl olması, 
b) Kira bedellerinin; ilk yıl için sabit aylık 3.000,00 TL+ (İhale Artış Oranı) uygulandıktan 

sonra bulunacak bedel, sözleşmenin 2. yılının başından itibaren, aylık “25.000,00 TL 
(YirmibeşbinTürkLirası) üzerinden ihale sonucu oluşacak aylık kira bedeline (ihale artış oranı 
uygulanarak bulunacak bedel) + önceki 1 (bir) yılın (yapım/onarım inşaat süresi) TÜFE (on iki aylık 
ortalamalara göre değişim oranı) artışı eklenerek güncellenen kira bedelinin, aylık kira bedeli olarak 
alınması; 

Müteakip yıllarda, sözleşmenin 3. yılının başından itibaren, sözleşme süresi sonuna kadar (25. 
yılın sonuna kadar) her yıl bir önceki yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artışı 
eklenerek güncellenen kira bedelinin, aylık kira bedeli olarak alınması; 

2) Sözleşme, yapılmasından itibaren; ilk 1 yıl içerisinde (Yapım (inşaat) süreci) parsel 
üzerindeki betonarmesi tamamlamış mevcut 8 katlı yapının, onaylı mimari projede gösterildiği biçimde 
fen-sanat kurallarına ve tekniğine uygun olarak tamamlanması, ilgili, kurum-kuruluşlardan kat 
mülkiyeti tapusu, işletme izin belgesi vb. belgelerin alınması ve tamamlanan yapıların işletmeye 
açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla 
kullanılmaması, 

3) Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda (İdareye geri teslim tarihine kadar) alınması 
gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, 

4) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların 
uygun görmesi kaydıyla, ihale/sözleşme konusu işte yapı kayıt belgesi/imar planı değişikliğine bağlı 
olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon 
değişikliği yapılması halinde veya ihaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye 
dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, yapı kayıt belgesi/imar durumu değişikliği veya başka herhangi 
bir nedenle, ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde, öncelikle İdare 
daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngörülen bir değişiklik olması 
halinde, ya da ilgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, 
sözleşmenin ilgili maddesine göre işlem yapılması, 

Şartlarıyla “Dükkan+Büro” amaçlı olarak kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle yapım 
veya onarım karşılığı kira ihalesine konulmuştur. 

II-İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan 
Apartmanı, No: 51/B, Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasının - 2. Katında (ihale salonu) toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III-İhale dokümanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı ile yukarıda 
belirtilen Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında, 09:00-16:30 saatleri arasında bedelsiz 
olarak görülebilir. Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No: 51/B, Seyhan/Adana 
adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2. kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünden satın 
alınabilir. İhale Dokümanının satış bedeli 250,00 TL dir. 

IV-İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar 
Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.katında bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri 
gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili 

meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

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

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

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

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

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

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve 
süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.), 

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

g) Tahmin edilen bedelin % 10 'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya 
son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin 
müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve 
eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle 
fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

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

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

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

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat 
yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen 
şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici 
Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli 
üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve 
İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir 
sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim 
edilir. 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2021 – Sayı : 31455 

 

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

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

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu 

(Ek: 7), 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin 

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

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 Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. 
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya 
bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı 
olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve 
davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp 
da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna 
kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI-İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 
kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2.katında bulunan İhale Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

VII-İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII-Teklif dosyası, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan 
İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki 
herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif verilecek son saate 
kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

X-Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici 
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI-İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
TEL : 0322 4532177 
FAKS : 0322 4581721 
E-MAİL : adana@vgm.gov.tr. İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 
İLAN OLUNUR. 3444/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

Sıra 

No 
İhale Konusu Taşınmazlar 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

İhale Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 
İletişim Numarası 

1 
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 112249 ada  

4-5-6 parsellerdeki toplam 3.128 m2 
250.000.- 1.000.- 18.05.2021 (0312) 5858110 

2 
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 112242 ada  

2-3 parsellerdeki toplam 2.033 m2 
160.000.- 1.000.- 18.05.2021 (0312) 5858110 

3 
Ankara/Gölbaşı/Kızılcaşar-İmar, 112236 ada  

13 parseldeki 1.256 m2 
100.000.- 500.- 18.05.2021 (0312) 5858110 

4 

Ankara/Gölbaşı/Virancık-imar, 112595 ada  

10 parseldeki 1.000 m2yüzölçümlü taşınmazın 

441/1000 hissesi (441 m2) 

75.000.- 500.- 20.05.2021 (0312) 5858110 

5 
Ankara/Gölbaşı/Virancık-imar, 112595 ada  

11-12-13-14 parsellerdeki toplam 4.346 m2 
800.000.- 1.000.- 20.05.2021 (0312) 5858110 

6 
Ankara/Gölbaşı/Taşpınar-İmar, 112396 ada  

2 parseldeki 929,00 m2 
50.000.- 500.- 21.05.2021 (0312) 5858230 

7 
Ankara/Gölbaşı/Taşpınar-İmar, 112404 ada  

5 parseldeki 1.327,00 m2 
60.000.- 500.- 21.05.2021 (0312) 5858230 

8 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62147 ada  

7-8 parsellerdeki toplam 4.714 m2 
100.000.- 500.- 21.05.2021 (0312) 5858270 

9 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62148 ada 

 4-5- 6-7 parsellerdeki toplam 12.476 m2 
250.000.- 500.- 21.05.2021 (0312) 5858270 

10 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62161 ada  

12 parseldeki 2.467 m2 
50.000.- 500.- 21.05.2021 (0312) 5858270 

11 
Ankara/Yenimahalle/Susuz, 62164 ada  

8 parseldeki 2.756 m2 
60.000.- 500.- 21.05.2021 (0312) 5858270 

12 
Adana/Çukurova/Kireçocağı, 14879 ada  

1 parseldeki 16.581,77 m2 
600.000.- 1.000.- 25.05.2021 (0312) 5858230 

13 
Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 182 ada  

2 parseldeki 10.785,61 m2 
700.000.- 1.000.- 26.05.2021 (0312) 5858110 

14 
Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik, 186 ada  

1 parseldeki 2.739,31 m2 
175.000.- 1.000.- 26.05.2021 (0312) 5858110 

15 
Mersin/Tarsus/Yenice Atalar, 210 ada  

1 parseldeki 5.145,00 m2 
200.000.- 1.000.- 26.05.2021 (0312) 5858110 

16 
Kilis/Merkez/Deveciler, 2133 ada  

3 parseldeki 1.017,75 m2 
30.000.- 500.- 27.05.2021 (0312) 5858110 

17 

Kilis/Merkez/Deveciler, 2133 ada  

10 parseldeki 1.017,68 m2 yüzölçümlü 

taşınmazın 257/400 hissesi (653,86 m2) 

20.000.- 500.- 27.05.2021 (0312) 5858110 

18 
Malatya/Yeşilyurt/İkizce, 113 ada  

31 parseldeki 21.704,27 m2 
350.000.- 1.000.- 27.05.2021 (0312) 5858110 

19 
Aydın/Didim/Cumhuriyet, 2806 ada 

 2- 3- 4- 5 parsellerdeki toplam 11.999,75 m2 
1.750.000.- 2.000.- 28.05.2021 (0312) 5858110 
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1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 

3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile 
kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar 
katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. 

5. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. 
6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki 

adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin 
ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün 
öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile 
teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu 
belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından 
birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit 
faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9.  İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin; 
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 
• T. Halk Bankası A.Ş. TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 
• T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 
numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır. 
10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

11. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi 

durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

 3427/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İzmir İli Narlıdere Belediye Başkanlığından: 
İHALE KONUSU: 
Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Narlıdere ilçesi, 8042 Ada, 2 Parselde kayıtlı 

taşınmaz üzerinde kat karşılığı şartname eki projede gösterildiği şekilde ihale edilecektir. 
İhale edilecek şartname eki projede gösterilen ihalenin muhammen bedeli 21.412.689,00 TL 

(Yirmibirmilyondörtyüzonikibinaltıyüzseksendokuz lira), geçici teminat bedeli ise muhammen 
bedelinin %3’ü oranında olup, 642.380,67 TL. (Altıyüzkırkikibinüçyüzseksen lira altmışyedi 
kuruş) 

FİİLİ DURUMU: 
İnşaata başlamaya hazır durumdadır. 
İHALENİN YAPLACAĞI YER, TARİH VE SAAT: 
İhale 27.04.2021 Salı günü, Narlıdere Belediyesi Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 37. maddesi ve devam hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile saat 
14.20’de yapılacaktır. 

İŞİN SÜRESİ: 
Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 548 (Beşyüzkırksekiz) gündür. 
İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ: 
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Narlıdere Bel. İmar ve Şeh. Müdürlüğü 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Narlıdere Bel. İmar ve Şeh. Müdürlüğü 
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 10.000,00 TL (Onbintürklirası) 
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER: 
İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
1-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 
ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2-Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca, son teklif verme 
tarihinden önceki beş (5) yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerin verilmesi, 

e) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 
temin edilecek yer gösterme belgesi, 

f) Şartnamenin 10 uncu madde bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden 
herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname. 

g) Şartnamede belirlenen oranda geçici teminat. 
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h) 50.000.000,00 TL. tutarında referans mektubu. 

i) 03.10.2020 tarih ve 31263 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yapı 

Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 8. 

Maddesinin (ç) bendi gereğince C Grubu iş deneyim belgesi (C Grubu: İş deneyim tutarı yapı 

sınır bedelini geçen ve yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.) 

Son üç yılda C Grubu iş deneyim belgesi ile Kamuya yapılan işleri kapsaması şartıyla 

Müteahhitlik karnesinin aslını veya noter tasdikli suretini veya muadili iş bitirme belgesi, (Bu 

belge sözleşme yapılırken istenecektir.) 

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi 

ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi. 

l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b), (c), 

(d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatine kadar Narlıdere 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ulaştırması şarttır. 

 3330/1-1 

—— • —— 
REAL-TİME PCR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet 

Real-Time PCR cihazı alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi 

ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esasların 20. Maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale kayıt numarası : 2021/216909 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Avşar Kampüsü- 12 Şubat / KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (344) 300 1064-65  

c) Elektronik posta adresi : arsproje@ksu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://bap.ksu.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tıbbi Cihaz, Real-Time PCR Cihazı, 1 Ad. 

b) Teslim yeri/yerleri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Mikrobiyoloji A.B.D.  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) 

takvim günü 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Avşar Kampüsü, 12 Şubat/ KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 21/04/2021 Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den görülebilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten 

görülebilir. 

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

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan görülebilir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif 

edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman 

bedeli olarak 100,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale 

dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 

0056 42 no.lu hesabına yatıracaktır. 

7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Başvurular 21/04/2021 günü saat 10:00’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim 

edilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı için teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme 

imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

14 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esaslara göre yapılacaktır. 

 3360/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Sürücülü 4 (Dört) adet Tanker araç 

kiralama işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi istisna kapsamında, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği hükümlerine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021 /178400 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
  Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. P.K.:-9 No: 256 
  02040-ADIYAMAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (416) 212 53 45 
  Faks: 0 (416) 227 28 18 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Dosya numarası : ATLHZM-9 
b) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğüne 

bağlı tüm arama ve üretim sahalarına ve ihtiyaç duyulan 
tüm yerlere 4 adet 2012 model veya üstü sürücülü tanker 
araç ile günün 24 saati (kullan-öde yöntemiyle) 
kullanma suyu, temiz içme suyu, ham petrol, mud-pit 
suları, çamur ve akaryakıt yükleme, taşıma ve boşaltma 
işi 

c) Yapılacağı yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
d) İşin süresi : 730 Gün (24 AY) 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 
b) Tarih ve Saati : 11.05.2021 - Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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f) İhale dokümanını satın aldığına dair belge 
g) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 
4.3.1. İş deneyim belgeleri; 
Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 

ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 
b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 
c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri 
Yukarıda belirtilen bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.3.3. Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun yetki belgesinin aslı 

veya noter onaylı fotokopisi 
4.3.4. İsteklinin kendi mülkiyetindeki araçlar ile ihaleye katılması halinde, 2012 veya 

daha yukarı modelde istenilen sayı ve özellikteki tanker araçların mülkiyetine sahip olduğuna dair 
belgeleri (Trafik Sicil Belgesi) ibraz edecektir. 

4.3.5. İsteklinin tanker araçların mülkiyetine sahip olmaması ve kira sözleşmeleri ile 
ihaleye iştirak etmesi durumunda en az sözleşme süresi kadar tanker araçların kullanma hakkına 
sahip olduğuna dair, ilanın yapıldığı yıl içinde Noter onaylı araç kira sözleşmelerini taahhüt 
etmesi gerekmektedir. 

4.3.6. İstekli Kooperatif olması durumunda; tanker araçların kooperatif üyelerine ait 
olduğunu veya kullanma hakkına sahip olduğunu gösterir noter onaylı kira sözleşmesi veya üyelik 
belgesini ibraz edecektir. 

4.3.7. İstekli ihaleye proforma fatura ile katılması halinde ise proforma faturada, taahhüt 
ettiği tanker araçları getireceğine ilişkin ayrıca ihalenin uhdesinde kalması durumunda araç 
mülkiyetlerinin kendisine ait olacağı hususunu noter onaylı taahhütname ile taahhüt etmesi 
gerekmektedir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
7 - İhale dokümanı TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 

(İki yüz elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 11.05.2021 tarihinde saat 14.00’e kadar TPAO Adıyaman Bölge 
Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. 
14 - Ortaklığımız Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun hükümlerine tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 
serbesttir. 3373/1-1 
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MAKASLI PLATFORM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK ihtiyacı olarak makaslı platform temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2021/218800 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

  ZONGULDAK 

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

c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Makaslı Platform Temini, 1 kalem (1 Adet) 

b) Teslim yeri : TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 

ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 45 takvim günü içinde 

teslimat yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05/05/2021 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 2143016 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

a. İstekliler teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 

eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 

b. Malzeme 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olacak, CE belgeleri 

teklifle verilecektir. 

5 - İhale konusu işe ilişkin istenilen kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İstekliler tekliflerini TL olarak vereceklerdir. 

7 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli 

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

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

teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur. 

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

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

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

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

9 - Teklifler 05/05/2021 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

takvim günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

14.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3361/1-1 
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ŞAMOT VE MAGNEZİT REFRAKTER MALZEMELER ALIMI İHALE 

EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Fabrikalarımızın Kireç Ocaklarında ve Buhar Kazanlarında Kullanılacak Şamot ve 

Magnezit Refrakter Malzemeler Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN: 2021/217676 

1-İdarenin     

a) Adı 

b) Adresi 

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

: Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Magnezit Tuğla ve Harç: 

 125.856 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit 

sipenel tuğla, 

 42.000 kg. muhtelif özellikte magnezit sipinel örgü 

harcı,  

 Şamot Tuğla ve Harç:  

 134.016 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla, 

 146.500 kg muhtelif özellikte ateş betonu ve şamot 

örgü harcı ve kizelgur dolgu malzemesi 

b) Teslim yeri : Muhtelif Şeker Fabrikaları 

c) Teslim tarihi  : En geç 25 Haziran 2021 tarihine kadar ilgili şeker 

fabrikalarına teslim edilecektir.  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 27.04.2021 Salı günü, saat 15.00  

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5-İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler 

(KDV dahil) TL/Tk.200,00 (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6-Teklifler, 27.04.2021 Salı günü, saat 15.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 3416/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3450/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3450/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3450/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3450/4/1-1 
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Sayıştay Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı 
sırasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim 
Personeli alınacaktır. 

Poz syonlarına Göre Alınacak Sözleşmel  B l ş m Personel  Tablosu 
Bilişim Personeli Pozisyonu Alınacak Personel Sayısı 
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı 1 
Kıdemli Sistem Uzmanı 1 
İş Zekâsı Uzmanı 2 
Ağ Uzmanı 1 
Toplam 7 

2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS 
P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en 
yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 5 (beş) katı aday, 
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. 

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), 
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak 
değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 
sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz 

olmak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık mesleki 
tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

d) B lg sayar çevre b r mler n n donanımı ve kurulan ağ yönet m  ve güvenl ğ  hakkında 
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip 
olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf 
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
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B. ÖZEL ŞARTLARI 

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar 

aranacaktır. 

1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 

(2 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a. Aşağıdaki sertifikalardan en az 2’sine sahip olduğunu belgelemek: 

   a. MCSA: Web Applications sertifikası 

   b. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası 

   c. MCSD: App Builder sertifikası 

b. MCPD: WEB Developer sertifikasına sahip olduğunu belgelemek: 

c. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 

kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel 

sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını 

belgelemek, 

d. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik 

gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e. Big Data konusunda tercihen tecrübe sahibi olmak, 

f. J2EE mimarisinde tercihen deneyim sahibi olmak, 

g. Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile 

yazılım modelleme (UML) konusunda tecrübe sahibi olmak, 

h. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli 

olmak ve belgelendirmek ve Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama 

geliştirme tecrübesine sahip olmak, 

i. ITIL konusunda bilgi sahibi olmak, 

j. Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi 

olmak ve belgelemek, 

k. Yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

l. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında bilgi sahibi olmak, 

m. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

n. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak, 

o. Tercihen CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak, 

p. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya 

bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, 

q. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

r. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az 1 

projede uygulamış olmak, 

s. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, 

React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

t. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

u. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity Framework, Nhibernate, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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v. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve 

yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini 

kullanmış olmak, 

w. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

x. MS SQL veya Postgresql veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama 

geliştirmiş olmak, 

y. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

z. ETL konusunda deneyim sahibi olmak, 

aa. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak, 

Versiyon lama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

bb. Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

cc. Mezuniyet sonrası en az 6 yılı .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama 

geliştirdiğini belgelemek, 

Tercihen en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. 

2. İş Zekâsı Uzmanı 

(2 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a. En az 1000 kullanıcılı büyük ölçekli işletmelerin Bilgi İşlem departmanlarında İş zekâsı 

Uzmanı başlığı altında çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek, 

b. Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 (iki) sene çalışmış olmak, 

c. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekâsı platformlarından herhangi birinde 

analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi 

olmak, 

d. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

e. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde 

Rapor, Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak, 

f. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

g. Oracle WebLogic Server Console ve Oracle Weblogic Server Enterprise Manager 

üzerinden sunucu yönetimi ve Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

h. Oracle Business Intelligence Sürüm geçişlerini ve patch geçme işlemleri hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

i. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

j. Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, 

CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen Oracle Business Intelligence 

Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak. 

k. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI 

Sertifikalarından birine sahip olmak. 
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3. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 

kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde 

bilgi güvenliği uzmanı veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl 

çalıştığını belgelemek, 

b. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email Gateway, 

VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) Bilişim teknolojileri alanında 

5+ yıl tecrübeli olmak, 

c. Tercihen Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester 

(GPEN), Web Application Penetration Tester (GWAPT), Licensed Penetration Tester (LPT), 

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) sertifikalarından en az birine sahip 

olmak, 

d. Tercihen OSCP benzeri offensive security sertifikalarından sahip olmak, 

e. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect, Nessus vb.) en 

az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak, 

f. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware 

veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak, 

g. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak, 

h. Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak, 

i. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak, 

j. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak, 

k. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak, 

l. Veri tabanı sistemlerinin güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak, 

m. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı en az denetçi 

sertifikasına sahip olmak, 

n. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı 

en az bir uygulamada aktif rol almak. 

4. Kıdemli Sistem Uzmanı 

(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a. Aşağıdaki sertifikalardan: 

MCITP -Server Administrator sertifikası , 

MCITP -Enterprise Administrator sertifikası, 

MCSA -Windows Server 2012 veya 2016 , 

MCSE -Cloud Platform and Infrastructure 

sertifikalarından en az 2’sine sahip olduğunu belgelemek veya VMware Certified 

Professional (VCP5.5 ve üzeri) sertifikasına sahip olmak. 

b. En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System 

Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem 

merkezinde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak, 

c. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe 

sahibi olmak, 

d. L nux sunucu şlet m s stemler n n kurulum, yapılandırma, zleme, yönet m, başarım 

artırma ve sorun çözümlemeler n  gerçekleşt rm ş olmak. 
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e. Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active 
Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop 
mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, 
konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak, 

f. Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 8, Windows 10) ve bu işletim 
sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda 
tecrübeli olmak, 

g. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

h. Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

i. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

j. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu 
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak 

k. Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

l. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli 
olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 

m. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem 
giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

n. Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

o. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

p. İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak, 
q. Tercihen scripting (PYTHON, PERL ve BASH) konusunda aktif yazılım gelişt rme 

tecrübes ne sah p olmak, 
r. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
s. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified 

Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization 
Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak, 

t. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı 
en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak. 

u. Tercihen Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet 
tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 

5. Ağ Uzmanı 
(1 Kişi - Tam Zamanlı - Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
a. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 
kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış 
olmak, 

b. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 
Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve 
tecrübeye sahip olmak, 
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c. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, kablosuz ağ erişim kontrol sistemlerinin 
kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

f. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

g. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama 
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

i. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j. En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası 

kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak, 
k. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
l. Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak, 
m. Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları 

konusunda bilgi sahibi olmak 
n. Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi 

sahibi olmak, 
o. BGP,IP/MPLS ve uygulamalarında, Layer-3/Layer-2 VPN Noktadan Noktaya Devre 

WAN teknolojilerinde bilgi sahibi olmak. 
p. Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak. 
q. Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya farklı üreticilerin eş düzey 

profesyonel seviye ağ yönetim sertifikasına sahip olmak. 
II. İSTENİLEN BELGELER 
a) Başvuru formu (fotoğraflı), (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan) 
b) KPSS sonuç belgesi, 
c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.) 
d) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın 

düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha 
sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum 
tarafından onaylı örneği). 

e) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript belgesi 
kabul edilecektir.) 

f) Genel şartların (c) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu 
hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) 
veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için) 

g) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş. 
h) Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. 
i) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan. 
j) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir) 
k) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği. 
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Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya h ç braz etmeyenler bu belgeler  son 
müracaat tar h ne kadar Başkanlığımıza braz ett kler  takd rde talepler  kabul ed lecek, son 
müracaat tar h nden sonra braz etmeler  hal nde se talepler  kabul ed lmeyecekt r. 

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. 
İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe 

ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 19.04.2021 tarihinden 03.05.2021 tarihi mesai saati 
bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 
Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak 
şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten 
sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların ncelenmes  sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun 

olarak başvuru yapan adaylardan, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel  Seçme 
Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’  (yüzde yetm ş) le son beş yıl ç nde İng l zce 
dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkl ğ  
Yükseköğret m Kurulunca kabul ed len YDS deng  puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas 
alınarak her b r poz syon ç n ayrı ayrı en yüksek puana sah p adaydan başlanarak oluşturulacak 
sıralamaya göre sözleşmel  b l ş m personel  poz syonunun 5 (beş) katı aday Başkanlığımız 
tarafından gerçekleşt r lecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. 

KPSS P3 puanı olmayan veya belge braz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetm ş), 
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı d l puanı 0 (sıfır) olarak 
değerlend r lecekt r. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu 
kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân 
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını 
elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

V. SINAV KONULARI YERİ ve TARİHİ 
Sözlü sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel 

şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. 
Sözlü sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve 

onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 
Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No: 45 Balgat/Çankaya/ 
Ankara” adresinde, www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte 
yapılacaktır. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır. 

Sözlü sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir. 
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak şarttır. 
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı 

en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacak ve ilan 
edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet 
tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir. 
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VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan 

adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecektir. 

Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde 

posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 

(on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve 

istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 

Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat 

edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. 

Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan 

işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler 

ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı 

sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı 

beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

VIII. ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 

üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir pozisyon 

için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin 

altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Poz syonlarına Göre Sözleşmel  B l ş m Personel  Ücret Tablosu 

Bilişim Personeli Pozisyonu Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı* 

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 katına kadar 

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı 3 katına kadar 

Kıdemli Sistem Uzmanı 3 katına kadar 

İş Zekâsı Uzmanı 3 katına kadar 

Ağ Uzmanı 3 katına kadar 

* Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) 

başkaca bir ödeme yapılamaz. 

IX. TEBLİGAT 

Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay 

Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan 

ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz ilgili Birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmelik ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak 
kaydıyla, 1 (bir) adet öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır. 

Genel Şartlar: 
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı 
başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden 
itibaren 5 yıl için geçerlidir). 

* İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi 
dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Sanat ve Tasarım 
Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak şartı aranır. 

* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar: 
* Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
* Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine 

hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan Öğr. Gör. Kadrolarına Başvuru 
Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda 
çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı 
sureti, lisans ve yüksek lisans varsa doktora mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin (transkript) 
resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin 
asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir). Yüksek lisans not 
dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli 
yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi, doktoraya devam 
edenlerin öğrenim görülen üniversitesinden güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not 
dökümleri (transkripti) gerekmektedir. 

* Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi) 

* Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 
olmamak) resmi (onaylı) belge 
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* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi 
Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 
Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden 
yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) numaralı bendi 
kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan 
akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi 
(onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu 
kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (e-
Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

* Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması 
gerekmektedir. 

* Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 
esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir. 

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 
No: 37-39 PK. 35100 Bornova-İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 15.04.2021 
Son Başvuru Tarihi : 30.04.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 03.05.2021 
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 04.05.2021 
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 06.05.2021 
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim 

sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru 
belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm 
işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare 
gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi 
Aranan Şartlar 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım 

Bölümü 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya 

Endüstriyel Tasarım Bölümü Lisans 

mezunu olmak. Endüstriyel Tasarım 

veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında 

Tezli Yüksek Lisans tercihen Doktora 

mezunu olmak. Tasarım alanında 

profesyonel çalışmalar yapmış ve 

belgelendirmek kaydıyla doktora veya 

yüksek lisans mezuniyeti sonrası 

yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl 

ders verme deneyimine sahip olmak. 

 3399/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 15 Nisan 2021 – Sayı : 31455 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen 

koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 

Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 15.04.2021 

Son Başvuru Tarihi : 29.04.2021 

Akademik 

Birim Adı 

Bölüm /  

Anabilim Dalı /  

Program Adı ve Eğitim Dili 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Başvuru Yeri/ 

İletişim Adresi 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık 

Programı (Türkçe) 

Profesör 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını 

“Eğitimde Psikolojik Hizmetler” 

Alanında Yapmış Olmak. “Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık” Alanında 

Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En 

Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan 

Profesörlük Kadrosu ile İlgili Bilim 

Alanında Çalışmış Olmak, “Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık” Alanında 

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları 

Olmak. 

T.C. İstanbul Kültür 

Üniversitesi Rektörlüğü 

Adres: Ataköy Yerleşkesi 

E-5 Karayolu üzeri 34158, 

Bakırköy / İstanbul  

Tel.: (0212) 498 41 41 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü, Milletlerarası 

Özel Hukuk Anabilim Dalı 

(Türkçe) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktora Öğrenimini Milletlerarası Özel 

Hukuk Alanında Tamamlamış Olmak. 

Milletlerarası Özel Hukuk Alanında 

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları 

Olmak. 

T.C. İstanbul Kültür 

Üniversitesi, Hukuk 

Fakültesi Dekanlığı, 

Adres: E5 Karayolu Üzeri, 

No: 22, 34191, 

Bahçelievler / İstanbul 

Tel.: (0212) 498 41 41 

Genel Şartlar 

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 

4. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 

Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 
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Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, 

yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı 

dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca 

haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini 

(çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri 

listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge, 

5. Resmi kuruma hitaben “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir  

e-Devletten alınacak belge, 

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya     

e-Devletten alınan barkotlu belgeler, 

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 

dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruları için ise 4 

adet olarak hazırlamaları ve ilgili kadro unvanları için bilgisini belirtmiş olduğumuz adres ve ilgili 

makama şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. 

Evrak Teslim Adresi: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri 

Bakırköy 34158 İstanbul 

İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41  

 3115/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Doruk Sağlık Vakfı (DOSAV) 

VAKFEDENLER: Ömer Yavuz NAMLI, Atilla GÜRAY, Mustafa ESGİN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Bursa. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bursa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.01.2021 tarihli ve E: 2020/240 K: 2021/1 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sosyoekonomik olarak ihtiyaç sahibi olanların sağlık hizmetlerine 

destek olmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 130.000 TL (yüzotuzbintürklirası) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Ömer Yavuz NAMLI, Atilla GÜRAY, Mustafa ESGİN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı mütevelli heyetinin belirleyeceği kişi kurum ya da kuruluşlara 

devredilecektir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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Konya İli Karapınar Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 - 11 7 

Herhangi bir 

önlisans 

programından 

mezun olmak, En 

az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip 

olmak 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP93 

En az 

60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a. Türk vatandaşı olmak. 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak. 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 
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d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.karapinar.bel.tr) 

temin edeceklerdir. 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir), 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
• 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 25.05.2021-28.05.2021 saat 17:30’a kadar (mesai 

günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/ 
KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir 
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların 
değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (www.karapinar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan 
edilecektir. 

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge 
sınava girişte ibraz edilecektir. 

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 
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g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından 
Karapınar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 22.06.2021 günü Saat 10:00 da başlamak üzere Karapınar Belediye Başkanlığı 
Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No: 29 Karapınar/KONYA adresindeki merkez yerleşkesinde 
yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü ve 
uygulamalı sınava çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet adresinde (www.karapinar.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara 
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.karapinar.bel.tr) 
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 
yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 3339/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim 

modelinin uygulandığı Üniversitemiz Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık, İktisadi İdari ve 
Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda 
uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün 
görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru dilekçesi, 
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren 

belge; 
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 
öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 
geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi 
sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 
Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 
Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya 
denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 30 Nisan 2021 tarihine kadar aşağıda 
belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru 
tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. 

NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped 
Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine 
ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM 
DALI 

KADRO 
UNVANI 

SAYI AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Bilgisayar ağları konusunda uzmanlaşmış ve bu konuda 
ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış, dersler vermiş 
olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan 
“Flipped Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim 
yapmayı kabul etmek. 
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Mühendislik 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 
Doçent veya 

Profesör 
1 

Mobil iletişim, Telekomünikasyon Teorisi, Yeni Nesil Mobil 
Haberleşme Sistemleri (5G, 6G) konularında çalışmaları 
ve yayınları bulunmak. Analog ve sayısal haberleşme, 
haberleşme teorisi, kablosuz haberleşme alanlarında 
dersler verebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm 
bölümlerinde uygulanan “Flipped Learning” eğitim- 
öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek. 

Endüstri 
Mühendisliği 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

Matematiksel programlama, kombinatoryal eniyileme ve 
rassal süreçler alanlarında çalışmaları ve yayınları 
bulunmak. Yöneylem araştırmaları, olasılık ve istatistik, ve 
üretim planlama alanlarında dersler verebiliyor olmak. 
Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped 
Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı 
kabul etmek. 

Endüstri 
Mühendisliği 

Doçent 1 

Karışık tamsayılı doğrusal programlama, kapsama 
problemleri, sosyal ağlarda eniyileme problemleri üzerine 
çalışmaları ve yayınları olmak. Yöneylem araştırmaları, 
karar analizi, ve optimizasyon uygulamaları konularında 
dersler verebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde 
uygulanan “ Flipped Learning ” eğitim-öğretim modeli ile 
eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek. 

İnşaat 
Mühendisliği 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 

İnşaat Mühendisliği lisans derecesi almış olmak, 
doktorasını geomatik alanında yapmış olmak; coğrafi bilgi 
sistemleri, kitle kaynaklı sistemler ve afet yönetimi 
konularında sektörel ve akademik çalışmaları olmak. 
Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped 
Learning” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı 
kabul etmek. 

Makine 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 
Doçent veya 

Profesör 
1 

Konstrüksiyon ve İmalat alanında uzman ve bu alanda 
uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış olmak; 
Makine Tasarımı, Makine Elemanları, İmal Usulleri gibi 
dersleri verebilecek olmak. Üniversitemizin tüm 
bölümlerinde uygulanan “ Flipped Learning ” eğitim-öğretim 
modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek. 

Hukuk 
Genel Kamu 

Hukuku 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

İngilizce yeterliliğine ilişkin olarak ilan metninde geçen 
koşullardan en az birini sağladığını gösteren belge 

Sanat Tasarım 
ve Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
Lisans derecesini İç Mimarlık alanında almış olmak, 
doktorasını mimari ya da iç mimari tasarımda bilişim 
alanında yapmış olmak. 

İktisadi İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör 1 

Doktorasını Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Çalışmaları alanında tamamlamış ve Avrupa bütünleşmesi, 
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri, AB göç ve mülteci politikası 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Bu alanlarda 
uluslararası yayınları bulunmak, dersler verebiliyor olmak. 
Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “ Flipped 
Learning ” eğitim-öğretim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı 
kabul etmek. 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 3362/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Odea Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/04/2021 Tarihli ve 2021/587

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
–– Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik
–– Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85)
–– Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları

Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2021/15)

–– Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2017/14715 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2017/34763 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2018/20868 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 14/4/2021 tarihli ve 31454 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşma yayımlanmıştır.

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


