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YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI TURİZM AMAÇLI 

SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya

Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Kapadokya Ala-

nında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak niteliklerin be-

lirlenmesi ile bu işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlen-

mesi ve 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 33 üncü maddesinin 1 inci

fıkrasının (ı) bendi ile 2 nci fıkrasında öngörülen idari para cezalarının uygulanmasının sağ-

lanmasına dair hükümleri düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Alanında, turizm amaçlı sportif faaliyette

bulunacak turizm işletmelerinde aranacak niteliklerin belirlenmesi, izin ve yeterlilik belgele-

rinin düzenlenmesi, parkurların tespit edilmesi ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerin denetimi,

uyulması gerekli yükümlülük ve yasaklar ile yeterlilik ve izin belgelerinin iptaline ilişkin usul

ve esaslar ile uygulanacak idari para cezalarını kapsar. 

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı tarafından düzenlenen faaliyetler

ile ilgili mevzuata uygun faaliyet gösteren spor kulüpleri ve ilgili spor federasyonlarının dü-

zenleyecekleri ulusal ve uluslararası faaliyetler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka-

nununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve ikinci fıkrası ile 1/6/2019 tarihli

ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Alan Başkanlığı: Kapadokya Alan Başkanlığını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başkan: Kapadokya Alan Başkanını,

ç) Denetim heyeti: Sportif faaliyetlerin denetlenmesi amacıyla, Başkan tarafından gö-

revlendirilen personeli,

d) İzin belgesi: Alan Başkanlığınca turizm işletmelerine verilecek Ek-2’de yer alan tu-

rizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesini,

e) Kapadokya Alanı: 7174 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları be-

lirtilen ve bu Kanun kapsamında Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alanı, 
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f) Kapasite: Kapadokya Alanının, tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik

dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, ge-

lecek kuşaklara aktarılması, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan, fiziksel, eko-

nomik, sosyo-kültürel ve ekolojik çevrenin zarar görmesine ve ziyaretçilerin memnuniyetinde

kabul edilemez bir düşüşe neden olmaksızın, aynı anda alanda yapılabilecek en fazla faaliyeti,

g) Parkur: Alan Başkanlığınca belirlenen turizm amaçlı sportif faaliyet alanını,

ğ) Tesis: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıl-

dığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını, 

h) Turizm amaçlı sportif faaliyet: Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor

disiplininin kurallarının tamamen veya kısmen uygulanması ile turiste yaptırılan, turistle birlikte

yapılan veya turistler için organize edilen her türlü hava sporları, doğa sporları, motor sporları,

su üstü sporları, bisiklet, safari (cip, atv), binicilik (at ve deve) ve benzeri turizm faaliyetlerine

konu tüm spor türleri ile balon faaliyetleri, yer hizmetleri ve turizm çeşitliliği olarak gelişecek

diğer turizm amaçlı sportif faaliyetleri, 

ı) Turizm amaçlı su üstü sportif faaliyet: Gezi, spor ve eğlence amaçlı olarak su üstünde

gerekli ekipmana sahip turizm amaçlı su üstü faaliyet araçları ile akarsu, gölet ve barajda ger-

çekleştirilen faaliyeti, 

i) Turizm işletmesi: 2634 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan turizm işlet-

meleri ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Ka-

nununa uygun olarak kurulmuş seyahat acentalarını, 

j) Yeterlilik belgesi: Alan Başkanlığı tarafından düzenlenecek Ek-1’de yer alan belgeyi, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Şartlar, Parkur ve İşletmelere İzin ve Yeterlilik Belgesi Verilmesi

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Kapadokya Alanında turizm amaçlı sportif faaliyetler, bu Yönetmelikle

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli yeterlilik belgesi ile izin belgesini alan, Bakan-

lıktan belgeli turizm işletmelerince yapılır. Alan Başkanlığınca verilmiş olan turizm amaçlı

sportif faaliyet izin belgesi herhangi bir suretle başkalarına kullandırılamaz ve devredilemez. 

(2) Su üstü sportif faaliyetler ve her türlü balıkçılık faaliyetleri için, ilgili spor federas-

yonu veya kurum ve kuruluşlar tarafından verilen yeterlilik ve izin belgelerinin bulundurulması

zorunludur. 

(3) Havacılık sportif faaliyetleri için Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Fede-

rasyonu tarafından verilen ticari tandem pilot yeterliliğini gösteren sertifika/lisans ve Sivil Ha-

vacılık Genel Müdürlüğü tarafından tescili bulunan bir hava aracı ile yapılacak havacılık faa-

liyetleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce ilgili hava aracı için düzenlenmiş olan, ticari

operasyon imtiyazı bulunan geçerli pilot lisansının bulundurulması zorunludur. 

Spor kuralları

MADDE 6 – (1) Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmasında, varsa o sporun

bağlı olduğu spor federasyonunun kurallarına, böyle bir federasyon yoksa uluslararası kuru-

luşlar tarafından belirlenmiş spor kurallarına uyulur. 
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Sportif faaliyet parkur alanları

MADDE 7 – (1) Turizm amaçlı sportif faaliyetler, Alan Başkanlığının belirleyip ilan

edeceği alanlar içinde yapılır.

(2) Sportif faaliyet parkur alanlarının düzenlenmesi Alan Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için Alan Başkanlığınca ayrı ayrı belirlenir.

Özel parkur gerektirmeyen sportif turizm faaliyetleri için de ayrıca düzenleme yapılır.

(4) Parkur alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesinde ilgili mevzuat ile ülkemizin taraf

olduğu uluslararası sözleşme, anlaşma ve düzenlemelere uyulur, bunun yanı sıra ilgili kamu

kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır ve önerilen tedbirler uygulanır. 

(5) Kapadokya Alanında hava araçları kalkış ve iniş alanları/meydanları ve uçuş yapı-

lacak hava sahası ile ilgili uçuş izinleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınarak Alan

Başkanlığına bildirilir. Verilen uçuş izinlerini kapsayan alanlarda yapılacak düzenlemeler Alan

Başkanlığı tarafından yapılır. 

(6) Kapadokya Alanındaki sportif faaliyet parkur alanları, Alan Başkanlığından izin

belgesi alan turizm işletmelerine Alan Başkanlığınca ücrete tabii olarak kullandırılır.

(7) Devlet ormanları üzerinde Alan Başkanlığı tarafından ilan edilecek parkurlar için

ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün görüşü alınır ve 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.

İzin belgesi

MADDE 8 – (1) Her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, Alan

Başkanlığı tarafından Ek-2’de yer alan izin belgesi düzenlenir.

(2) İzin belgesi bir yıldan az olmamak üzere talep doğrultusunda, faaliyet türü, parkur

alanının genel ve özel şartları da göz önünde bulundurularak en fazla beş yıla kadar geçerli

olabilir. 

(3) Alan Başkanlığı, yeterlilik belgesi ve başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka

dekontu ile kendisine başvuranların izin taleplerini inceler ve üzerinde süresi, ait olduğu turizm

amaçlı sportif faaliyet türü ile kullanılacak parkurun belirtildiği Ek-2’de yer alan izin belgesini

düzenler.

(4) İzin belgesi düzenlenirken, Kapadokya Alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeo-

lojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi, yaşa-

tılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amacıyla her türlü turizm amaçlı sportif

faaliyet için Alan Başkanlığı tarafından belirlenen kapasite göz önünde bulundurulur.

(5) Tek bir tesisin önünde yapılacak sportif faaliyetlerde öncelik tesise aittir. Tesis önün-

de belirlenen parkurlar dışında yer alan ve bir turizm işletmesine verilecek parkur için birden

fazla turizm işletmesi tarafından başvuruda bulunulması durumunda; yeterlilik belgesi almış

turizm işletmelerinden Alan Başkanlığınca düzenlenmiş olan parkurun kullanımı için en yüksek

teklifi veren turizm işletmesine izin verilir. Müzakere usul ve esasları Alan Başkanlığınca bir

tebliğ ile belirlenir. 

Özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin özel şart-

lar, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın uygun görüşü alınarak Alan Başkanlığınca, her turizm

amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir.
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(2) İzin belgesi talebinde bulunan işletmeler, bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların
yanı sıra aşağıda belirtilen ve Alan Başkanlığınca ilan edilecek şartları da haiz olmak zorun-
dadır:

a) Kullanılacak zorunlu malzeme ve araçların bulundurulması.
b) Yapılacak sportif faaliyet türüne göre görevlendirilecek personelin uygun ehliyet,

sertifika, geçerli pilot lisansı sahibi olması. 
c) Yapılacak sportif faaliyet türü transfer aracını gerektiriyorsa, gerekli nitelikleri haiz

transfer aracının olması.
ç) Sportif faaliyete katılan müşteri ile işletme arasında Türkçe ve İngilizce dillerinde

hazırlanmış sözleşme imzalanması.
d) Sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet si-

gortasının olması.
e) Yapılacak havacılık faaliyetlerinde, 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yö-
netmelik ve 27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’de Faaliyet
Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında
Yönetmelik kapsamında belirtilen sigortanın olması. 

f) Uygun bulunan araçlara araç takip sisteminin takılması (GPRS).
g) İlk yardım ekipmanının bulunması.
Yeterlilik belgesi

MADDE 10 – (1) Yeterlilik belgesi her turizm amaçlı sportif faaliyet türü ve her parkur
için ayrı ayrı düzenlenir. Yeterlilik belgesi alabilmek için aşağıda belirtilen belgeler ile başvu-
rulur:

a) Alan hakkında mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki gö-
rüşü. 

b) Başvuru dilekçesi.
c) Turizm işletme belgesi veya seyahat acentası işletme belgesi. 
ç) Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faali-

yette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten yazılı
beyanı.

d) Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ilişkin olarak varsa ilgili spor federas-
yonundan alınmış sertifika, antrenörlük belgesi, lisans belgesi ve benzeri.

e) Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım bel-
geleri ile bunlara ilişkin test belgeleri.

f) Turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan personel ve katılımcılara ait kaza sigortası
ve turizm amaçlı sportif faaliyet sigortası (mali mesuliyet sigortası) poliçesi.

g) Havacılık sportif faaliyetlerinde, tescil zorunluluğu bulunmayan hava araçları için
ticari tandem pilot yeterliliğini gösteren geçerli sertifika/lisans ve Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü tarafından tescil edilmiş bir hava aracı ile yapılacak havacılık faaliyetleri için Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünce ilgili hava aracına uygun düzenlenmiş olan, ticari operasyon
imtiyazı bulunan geçerli pilot lisans belgesi.

(2) Alan Başkanlığı başvuruları inceler, uygun olan başvurular için yeterlilik belgesi
düzenler.
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(3) Birinci fıkra kapsamında istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin
fotokopisi ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından
isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar
hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak
üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler, Yasaklar, Cezalar ve Belgelerin İptali

Yükümlülükler

MADDE 11 – (1) Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara ilişkin olacak tüm değişik-
likler faaliyetten önce yazılı olarak Alan Başkanlığına bildirilir. 

(2) Sportif faaliyet sırasında meydana gelen kaza, işletme tarafından rapor halinde der-
hal Alan Başkanlığına bildirilir. 

(3) Havacılık sportif faaliyetleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayım-
lanan mevzuatlara uygun gerçekleştirilir. Tescil zorunluluğu bulunmayan hava araçları ile ya-
pılacak havacılık sportif faaliyetleri ise yetkili kuruluş tarafından yayımlanmış düzenlemelere
uygun gerçekleştirilir.

(4) Havacılık sportif faaliyetleri esnasında operasyonu gerçekleştiren organizasyon, yer
ve uçuş emniyeti ile ilgili tedbirlerin alınmasından sorumludur. 

Yasaklar

MADDE 12 – (1) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması, işletme
belgesi veya izin belgesinde belirlenen türün ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet ya-
pılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme, araç ve personel ile ger-
çekleştirilmesi yasaktır.

(2) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, Alan Başkanlığınca derhal
faaliyetten men edilir.

(3) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Ka-
nunu uyarınca belirlenmiş alanlar ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal sit alanlarında turizm amaçlı sportif
faaliyetler yapılamaz ve yapanlar hakkında Alan Başkanlığınca 7174 sayılı Kanunun 8 inci
maddesi uyarınca hazırlanan yönetmelik hükümleri uyarınca da işlem yapılır.

Cezalar, izin ve yeterlilik belgesinin iptali

MADDE 13 – (1) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işlet-
mecilerine Alan Başkanlığınca, 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
bu maddenin dördüncü fıkrası dikkate alınarak idari para cezası verilir. 

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve/veya Alan Başkanlığı tarafından öngörülen
özel şartlara ilişkin eksiklik tespit edilen turizm işletmesi tespit edilen eksikliğe ilişkin Alan
Başkanlığınca yazılı olarak uyarılır ve eksikliğin türüne göre Alan Başkanlığınca belirlenecek
30 güne kadar süre içerisinde eksikliğin giderilmesi sağlanır. Belirlenen süre sonunda eksikliğin
giderilmediğinin tespiti durumunda Alan Başkanlığınca 2634 sayılı Kanunun 33 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre bu maddenin dördüncü fıkrası dikkate alınarak idari
para cezası verilir. İdari para cezasının tebliğini müteakip 30 gün içerisinde eksikliklerin hala
giderilmemesi halinde Alan Başkanlığı tarafından turizm işletmesinin izin belgesi ve yeterlilik
belgesi iptal edilir ve turizm işletmesi turizm amaçlı sportif faaliyetlerde bulunamaz. 
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(3) Denetleme görevinin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamayan veya dene-

tim görevini yürütecek görevlinin görevini yapmasına engel olan işletmelerin izin belgesi Alan

Başkanlığınca iptal edilir. 

(4) Bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak

üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari

para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu Yönetmelik kapsamında

verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

(5) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca uygulanan idari para cezaları Alan Başkanlığına

gelir kaydedilir.

Denetim

MADDE 14 – (1) Kapadokya Alanında turizm amaçlı sportif faaliyet yürüten turizm

işletmelerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki faaliyetleri, 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca Alan

Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından denetlenir.

(2) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı, görevli personeli vasıtasıyla turizm iş-

letmecisinin faaliyet alanı ile ilgili tüm dokümanları, tesisleri, teçhizatları, personeli, araçlarını

dilediği zaman incelemek ve denetlemekte yetkili olup, görevliler gerektiğinde turizm amaçlı

sportif faaliyetlere katılmaya, uygun bulunmayan araçları turizm amaçlı sportif faaliyetten men

etmeye yetkilidirler. Turizm işletmecisi inceleme ve denetleme görevinin yerine getirilebilmesi

için her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür. 

(3) Spor kurallarının uygulanması veya sportif faaliyetin tabi olduğu diğer konular, bu

konuda yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca denetlenir. 

(4) Turizm amaçlı sportif faaliyet alanlarında gerek görüldüğünde Alan Yönetimi ve

Tanıtım Grup Başkanlığı tarafından bir görevli bulundurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Güvenlik kuralları

MADDE 15 – (1) Münferit olarak turizm amaçlı sportif faaliyet alanlarından yararlan-

mak isteyen kişiler, gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde bu Yönetmeliğin şartları dışında an-

cak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun olarak sportif faaliyette bulunabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/2/2011 tarihli ve

27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/6)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve

25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçeve-

sinde 11/6/2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Ön-

lemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda

alınan kararı içermektedir.

Soruşturma 

MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek ta-

mamlanan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Ek-1’de

yer almaktadır. 

Karar 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma so-

nucunda yapılan tespitler ışığında, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında

sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma ön-

lemi uygulanmasına; ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl

0,060 ABD Doları/Kg, ikinci yıl 0,058 ABD Doları/Kg ve üçüncü yıl 0,056 ABD Doları/Kg

şeklinde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının (Anlaşma)

12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati

olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 maddesi

gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cum-

hurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar ver-

miştir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girme-

siyle uygulanmaya başlar.

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9288 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9289 
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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9286 

—— • —— 
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9287 
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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9284 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9285 
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Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9295 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9296 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9297 
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Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9140 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9250 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET ENDOÜROLOJİK AMELİYATHANE VE VÜCUT DIŞI ŞOK DALGALARIYLA 
TAŞ KIRMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ihtiyacı “1 Adet 

Endoürolojik Ameliyathane ve Vücut Dışı Şok Dalgalarıyla Taş Kırma Sistemi” Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine 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, 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) 

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 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, 25.11.2020 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 malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

  9267/1-1 
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KONSİNYE DUYURUSU 
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan: 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu kantinlerinde konsinye satış 

kapsamında, aşağıda yer alan ürünler için konsinye satış başvurusu uygun bulunan firma ya da 
firmalar ile otuz altı (36) ay süreli konsinye satış sözleşmesi imzalanacaktır. Yetkili satıcılar ile 
üreticiler/imalatçılar; su, maden suyu ve gazlı içecekler, temel gıda maddeleri (bakliyat hariç) ile 
temizlik ve kişisel hijyen ürünleri için 11 Aralık 2020 mesai bitimine kadar konsinye satış 
başvurusu yapabilirler. Diğer taraftan imalatçılar/üreticiler Kurumumuzun resmi internet sitesinde 
yapılacak duyuruya istinaden ve duyuruda belirtilen ürün gruplarıyla sınırlı olmak üzere her 
zaman konsinye satış başvurusu yapabileceklerdir. 

Konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar, Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 

1 - Başvuru Yapılacak Kurum : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 
Kurumu 

a) Adresi : Namık Kemal Mah. Milli Müdafaa Cad.      
No: 22 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 414 79 53 
   0 312 424 01 84 (faks) 
c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) : isyurtlari@hs01.kep.tr  
ç) Konsinyeye Yönelik Açıklama Dokümanının  
    Görülebileceği İnternet Adresi : http://www.iydb.adalet.gov.tr/duyurular.asp 
2 - Konsinye Başvurusunun: 
a) Yapılacağı Yer : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

Kurumu 
b) Yapılacağı Son Tarih ve Saat : 11/12/2020 - 17.30 
3-  Konsinye başvurusunda istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 
3.1. Gerçek ve tüzel kişiler konsinye satış sözleşmesine yönelik başvurularını, yazılı ve 

imzalı talep mektubu ile yapacaktır. Talep mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olması 
zorunludur. İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak konsinye satış başvurusunda bulunulamaz. 
Talep mektubunun ekinde aşağıdaki bilgilere ve belgelere yer verilir: 

a) Konsinye satış sözleşmesi imzalanması talep edilen ürün ya da ürün grupları ile 
bunların nihai satış fiyatı, işyurtları konsinye satış geliri ve reyon kullanma bedeli önerisinin yer 
aldığı standart forma uygun açıklama dokümanı, 

b) Konsinye satış yapmayı talep ettiği kantinler ile ürün dağıtım ağına ilişkin açıklama 
dokümanı ve gerekmesi halinde bunu tevsik eden belgeler, 

c) Ürün veya ürün gruplarının imalatçısı ve/veya yetkili satıcısı olduğunu gösteren 
belgeler (Yetkili satıcılığa ilişkin belgenin konsinye satış başvurusu dokümanındaki açıklamalara 
ve istenilen koşullara uygun nitelikte olması gerekmektedir), 
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ç) Başvuruda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili 

Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekâleten başvurulması halinde; vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bulunmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Oda kayıt belgesi, 

4.1. Yetkili satıcılar; su, maden suyu ve gazlı içecekler; temel gıda maddeleri (bakliyat 

hariç) ile temizlik ve kişisel hijyen ürünleri için 11 Aralık 2020 mesai bitimine kadar konsinye 

satış başvurusu yapabilirler. Su ve maden suyu için birden fazla ili kapsayacak şekilde başvuru 

yapılması gerekmektedir. 

4.2. Üreticiler/imalatçılar; süre sınırlaması olmaksızın Kurumumuzun resmi internet 

sitesinde yayımlanacak duyuruya istinaden ve duyuruda belirtilen ürün grupları ile sınırlı olmak 

üzere her zaman başvuruda bulunabileceklerdir. 

5 - Konsinye satış başvuruları, yapıldığı tarih itibariyle değerlendirmeye alınacak ve karar 

ilgili firmaya bildirilecektir. 

6 - Diğer Hususlar: 

6.1. İmalatçılar/üreticiler İşyurtları kantinlerinde satışı gerçekleştirilen veya 

gerçekleştirilebilecek ürün veya ürün gruplarının konsinye satış başvurusunu, başvuru süre 

sınırlaması olmaksızın Kuruma yapabilecek olup Kurum belirli dönemler itibariyle bu başvuruları 

değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Bu başvurulara yönelik ayrıntılı düzenlemeler imalatçı 

konsinye satışı başvurusu dokümanında yer almaktadır. 

6.2. Konsinye uygulamasına yönelik ayrıntılı açıklama ve konsinye satış başvurusuna 

ilişkin dokümanlar Kurumun resmî internet sayfasında yer almakta olup dokümanlar buradan 

indirilmek suretiyle başvuru yapılabilecektir. 

6.3. Kurum, konsinye satış uygulamasına yönelik başvuruları Ceza İnfaz Kurumları İle 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 

konsinye satış başvurusu dokümanlarındaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirecek ve uygun 

başvuru sahipleriyle sözleşme imzalayacaktır. Kurum konsinye başvurularına yönelik 

değerlendirme sürecini iptal edip etmemekte; uygun ürün veya ürün gruplarını içerecek şekilde 

konsinye satış sözleşmesi imzalama konusunda takdir hakkına sahiptir. 

 9259/1-1 
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SANTRİFÜJ SÜZGEÇLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2020/610109 
1-İdarenin  
a) adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara 

b) telefon ve faks numarası 
: Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73 
  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01  

c) elektronik posta adresi : -  
2-İhale konusu malın  

a) adı, niteliği, türü ve miktarı 

: 100 takım K1100 Son Şeker Santrifüj Süzgeci 
(Süzme Yüzeyi:%6,5) ve 100 takım K110000 Orta 
Şeker Santrifüj Süzgeci (Süzme Yüzeyi: %9-10) 
olmak üzere, 2 kalemde toplam  
200 takım Santrifüj Süzgeci alımı.  

b) teslim yeri 
: Yurtdışı teslim tekliflerde CPT Ankara, yurtiçi 
teslim tekliflerde Ankara Şeker Fabrikası Merkez 
Ambarı Etimesgut/Ankara.  

3-İhalenin  
a) yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

3’ncü kat Toplantı Salonu  
b) son teklif verme (ihale) tarihi ve saati : 07 Aralık 2020 Pazartesi günü, saat 14:00  
4- İhale, ihale dokümanlarında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı 

isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5- İhale dokümanı; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 

Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.YüzTürkLirası) karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler 07.12.2020 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) 
Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 
İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

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

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 9226/1-1 
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73 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: İhale İlanı 
6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 73 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30 uncu 
maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

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

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

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

2 - Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 
09:00- 09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR 
Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan 
yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

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

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

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

edilecektir. 
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar 

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

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

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

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

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

7 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 9222/1-1 
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3 ADET IV. GRUP, KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI, MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT 
SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: 191. Grup İhale ilanı 
6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük 
alan olarak 3 adet IV. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 
Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ihale edilecektir. 

1 - Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 
dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan 
mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en 
az on beş gün süre ile http://wvvw.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

2 - Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13:30 - 14:00 
saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 
Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. 

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

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

5 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6 - Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

f) İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir. 

7 - İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL'yi Vakıfbank "Banko Önü Tahsilat", İnternet Bankacılığı", 
"Call Center" ve "ATM" tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. 

 9242/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Tutak Mahallesi Mescidi vakfına ait olan, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 

Erenköy Mahallesinde bulunan, tapunun (7912) Ada, (1) Parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz 
üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 27.07.2020-251/241 sayılı Kararında 
belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

 

İŞİN ADI Kayseri- Melikgazi İlçesi, 7912 Ada, 1 Parsel, 30 Yıl Süreli Yapım veya Onarım 
Karşılığı Kiralama İşi. 

İLİ Kayseri İLÇESİ Melikgazi 
MAHALLESİ Erenköy SOKAK 1494. sokak 
CİNSİ Arsa YÜZÖLÇÜMÜ 2.201,74 m2 
PAFTA NO. --- ADA/ PARSEL 7912/1 
VAKIFLAR MECLİSİ 
KARAR TARİH VE SAYISI 27.07.2020-251/241 

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 04.08.2020 - 
tarih 88193 sayılı yazısı ile Vakıflar Meclisinin 27.07.2020-251/241 sayılı Meclis 
Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle Yapım veya 
Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi işi. 

İŞİN TAHMİNİ BEDELİ 
2.956.957,00 TL (ikimilyondokuzyüzellialtıbindokuzyüzelliyeditürklirası) (yapım/onarım 
(inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli 
toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT 88.709,00 TL (seksensekizbinyediyüzdokuztürklirası) 
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 30.11.2020 – 15:00 
 
I - Mülkiyeti Tutak Mahallesi Mescidi vakfına ait olan, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 

Erenköy Mahallesinde bulunan, tapunun (7912) Ada, (1) Parselinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz 
üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 27.07.2020-251/241 sayılı Kararında 
belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı ihalesi işinde; 

1 - Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 
30 yıl olması, 

2 - Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren; 
1.yıl; yıllık kirasının; 12.000,00.-TL (OnikibinTürkLirası) + ihale artış miktarı olması, 
2. yıl yıllık kira bedelinin bir önceki yılın Yİ-TÜFE on iki aylık ortalaması (Artışa esas 

Yurt İçi TÜFE oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının 
geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak 
belirlenmesi, 

İşletme süresinin ilk yılında (3. yıl) yıllık 235.000,00 TL + İhale artış miktarı olması, 
Devam eden yıllarda (4. Yıldan 30. Yılın sonuna kadar) ise sözleşme süresi sonuna kadar 

kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yİ-TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak 
belirlenmesi, 

3 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

4 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminatvb. yükümlülüklerin konulmaması, 
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5 - Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer 
kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak 
ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon 
değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden 
belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, 

Söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede (brüt 
alan), bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış 
oranında arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise, 
sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, 
toplam parametre miktarının %25'i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların 
karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi, 

6 - Taşınmazlar üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili 
kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının 
sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm 
yükümlülüklerin yükleniciye ait olması, 

Şartlarıyla, "Ticari Alan (Ofis/Dükkan)" olarak kullanılmak üzere ilgili mevzuat 
kapsamında 30 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesi işidir. 

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4 
Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının   
2. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No:4 Kocasinan/Kayseri 
adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde 
görülebilir. İhale Dokümanı 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.  

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler aşağıda dış zarf (dış zarf ön 
yüzü istekli bilgileri yazılacak kapatılıp yapıştırılan yerler imzalanacak.) içerisinde istenilen 
belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 
1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne 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, 

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

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

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

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

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

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 27.2. ve sözleşmenin 10.5 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

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, 
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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 konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:7), 

l) örneğine göre hazırlanacak teklif mektubunu (Ek: 8) içeren iç zarf (teklif mektubu 
gerekli yerleri doldurularak içine konulan iç zarfın ön yüzüne istekli bilgileri yazılacak kapatılıp 
yapıştırılan yerler imzalanacak.) 

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 Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katındaki Yatırım ve Emlak 
Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.  

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

VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1. Kat, Yatırım 
ve Emlak Şube Müdürlüğüne 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 ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

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. 
XII - İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup 

detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi 
gerekmektedir.  

TEL : 0(352) 222 66 40 Dahili: 7300  
FAKS  : 0(352) 231 05 87  
E-MAİL : kayseri@vgm.gov.tr.  
İLAN OLUNUR. 9066/1-1 
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AMBALAJ ATIKLARI VE TEKSTİL ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, 
TAŞINMASI VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının ve Tekstil 

Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüştürülmesi işi 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince 24.11.2020 Salı günü saat 14.00’da 45 
aylığına ihale edilecektir. 

Madde 2- Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer 
almaktadır. 

 

Sıra İhalenin Konusu İşin Niteliği 
Muhammen 

Bedel (1 Aylık) 

Muhammen Bedel 

(12 Aylık) 
Geçici Teminat (% 3) 

Kira 

Süresi 

İhale 

Dokümanı 

Bedeli 

1 

Ambalaj Atıkları ve 

Tekstil Atıklarının 

Kaynağında Ayrı 

Toplanması, 

Ayrıştırılması, 

Taşınması ve Geri 

Dönüştürülmesi 

Ambalaj Atıkları ve 

Tekstil Atıklarının 

Kaynağında Ayrı 

Toplanması, 

Ayrıştırılması, 

Taşınması ve Geri 

Dönüştürülmesi 

1.000.000.-TL 

(birmilyonTL) 

+(%18 KDV) 

12.000.000.-TL 

(onikimilyonTL) 

+(%18 KDV) 

360.000.-TL 

(üçyüzaltmışbinTL) 
45 ay 

1.000 TL 

(binTL) 

 
Madde 3-Fiyat: Her 12 ayda bir TÜİK internet sitesinde yayınlanan 12 aylık TÜFE 

ortalamaları baz alınarak, değişim oranında arttırılacaktır. 
Madde 4- İhale Çankaya Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36. maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır. 
Madde 5- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun’da açıklanan biçimde teklifte 
bulunmak, 

Madde 6- İhaleye Katılabilmek için Gerekli Olan Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli: 
6.1. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler: 
6.1.1. Gerçek Kişiler için: 
a) Teklif Mektubu (İç zarf içerisine konarak sunulacaktır), 
b) İmza beyannamesi, 
c) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza 

Beyannamesi, 
ç) İkametgâh Belgesi 
d) İlgili odadan, içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
f) İhale dokümanı aldığına dair makbuz, 
g) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, limit içi Banka teminat 

mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 
h) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak 
ı) En az bir aylık muhammen bedeli kadar tutarın (1.000.000,00 TL (birmilyon TL)) 

güvence bedeli olarak Belediye Veznesine yatırıldığına dair dekont veya 2886 sayılı Kanunun 27. 
Maddesine uygun olarak düzenlenmiş kesin limit içi süresiz banka teminat mektubu 
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6.1.2. Tüzel Kişiler için: 
a) Teklif Mektubu (İç zarf  içerisine konarak sunulacaktır), 
b) İmza sirküleri, 
c) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza 

Beyannamesi, 
ç) İlgili Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 
d) İlgisine 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 gösterir belgeler, 

e) İhale dokümanı aldığına dair makbuz, 
f) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, limit içi Banka teminat 

mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 
g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini 

sunmak, 
ı) En az bir aylık muhammen bedeli kadar tutarın (1.000.000,00 TL (birmilyon TL)) 

güvence bedeli olarak Belediye Veznesine yatırıldığına dair dekont veya 2886 sayılı Kanunun  
27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş kesin limit içi süresiz banka teminat mektubu 

6.2. İstenen atık toplama araçlarını bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi 
6.3. İstenen Teknik Personelleri bulunduracağına dair yüklenici taahhütnamesi 
Madde 7- İhale dokümanı Çankaya Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğünden 1.000,00 TL (bin TL) doküman bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak 
isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır. 

Madde 8- Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen 
Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 9. kat adresinde bulunan Yazı İşleri 
Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas 
alınır. 

Madde 9- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin 
Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar 
Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 9. kat Kızılay/ANKARA 
adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; 
ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır 

Madde 10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı 
teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, 
oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale 
sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en 
yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif 
ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle 
yapılır. 

Madde 11- Telefon: 0 312 458 89 03 / 0310 Faks: 0 312 458 90 04 
Madde 12- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur. 9135/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
a. İlimiz Ortahisar İlçesi, Pazarkapı Mahallesi Sahil dolgu alanında bulunan, mevcut 

1/1000 ölçekli planda dolgu düzenleme alanında kalan 7126,52 m2 yüzölçümlü yer üzerinde; 
Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama projesi ve teknik şartnamelere uygun olarak 
yapılması planlanan sergi üniteleri yüklenici tarafından inşa edilmesi ve 10 (on) yıl süre ile 
kiralanması, kira süresi sonunda üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak 
kullanılabilir vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devredilmesi şartıyla 10 (on) yıl süreli 
kira ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
artırma suretiyle ihale edilecektir.  

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE YAPILACAĞI: 
a. İhalenin yapılacağı Yer : Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye Encümen Salonu 

(Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi         
No: 201 Ortahisar/Trabzon)  

b. İhale Tarih ve Saati : İhale 25.11.2020 tarihinde, saat 11:00’da yapılacaktır. 
c. İhale usulü : İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile aylık kira bedelinden 
artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir. 

3- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER 
a. İhaleye teklif verecekler : İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş 

Caddesi No:201 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri 
ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 25.11.2020 tarih ve saat 10:30’a kadar, 
sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret 
Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 
25.11.2020 tarih ve saat 11:00’a kadar (idari şartnamenin 13. Maddesine uygun olarak) Komisyon 
Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon 
Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, 
Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır. 

4- İHALEYE KONU İŞİN SÜRELERİ TAHMİNİ BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT 
MİKTARI  

a. İnşaat Süresi : 12 (oniki) aydır (ruhsat alınmasından itibaren) 
b. Kira Süresi : İdare ile yüklenicinin ihalenin kesinleşmesinin ardından 

sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme tarihinden 
itibaren 10 (on) yıl  

c. Yaklaşık maliyet  
    (yapım işi) bedeli : 22.904.846,11 TL’dir. + KDV 
d. Geçici Teminat : İhale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetinin % 3'ü olan 

geçici Teminat Bedeli 687.145,39-TL 
e. İşin artırıma esas tahmin  
    edilen aylık kira bedeli : 32.000,00-TL + KDV 
f. Geçici Teminat : İhale konusu işin yıllık kira bedelinin % 3'ü olan geçici 

Teminat Bedeli 11.520,00-TL 
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5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:  
GERÇEK KİŞİLER  
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi 
b. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

c. Kanuni ikametgah belgesi 
d. Türkiye’de tebligat için adres beyanı 
e. Noter tasdikli imza beyannamesi 
f. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları. 
g. Şartname alındı makbuzu 
h. İdaremize borcu yoktur belgesi 
i. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif 

vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  
j. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
k. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi 
l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her 

biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 
TÜZEL KİŞİLER 
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler 
Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b. 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. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi 
belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza 
beyannamesi) 

d. Şartname alındı makbuzu. 
e. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları. 
f. İdaremize borcu yoktur belgesi. 
g. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
h. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
i. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi. 
j. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.  
k. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her 

biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak) 
Tüm bu belgeler, (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl 

olarak dosya halinde hazırlanacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından 1.000,00 TL bedel karşılığında temin 
edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılanların şartname satın almaları mecburidir. 

 9016/1-1 
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1 ADET SWEPT SOURCE OCT CİHAZ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2020/604530 1 ADET SWEPT SOURCE OCT CİHAZ 
ALIMI 

1 - İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 42 41 
ç) Belgegeçer : 232 388 10 74 
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2 - İhale Konusu malın: 
a) Adı : 1 ADET SWEPT SOURCE OCT CİHAZ ALIMI 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz Alımları - 1 Adet  
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
d) Teslim Tarihi : 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu  
b) Tarihi ve Saati : 26.11.2020 Perşembe günü - 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. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan) en düşük olanıdır. 

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) 
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif 
mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 
teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 
isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini 
sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 9161/1-1 
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1 ADET FLOW SİTOMETRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2020/608935 1 ADET FLOW SİTOMETRİ ALIMI 
1. İdarenin: 
a) Adı  : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
b) Adres  : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 42 41 
ç) Belgegeçer : 232 388 10 74 
d) E- posta  : idari@mail.ege.edu.tr 
2. İhale Konusu malın: 
a) Adı : 1 ADET FLOW SİTOMETRİ ALIMI 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
d) Teslim Tarihi : 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 
3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 23.11.2020 Pazartesi günü - 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. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan) en düşük olanıdır. 

6. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir. 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 

 9201/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden: 
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BUDAK’ın 

yürütücüsü olduğu 2020/2290 Nolu Bilimsel Araştırma Projeleri destekli Alt Yapı Projesi 
Kapsamında kullanılmak üzere 2 Adet Yük Dengeleme ve Uygulama Güvenlik Duvarı ve 1 Adet 
Bütünleşik Sistem (4 Node) ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr .Üyesi Suhap 
ŞAHİN’in yürütücüsü olduğu 2020/2291 Nolu Bilimsel Araştırma Projeleri destekli Alt Yapı 
Projesi Kapsamında kullanılmak üzere 10 Adet Dizüstü Bilgisayar (Tip-1) ve 5 Adet Dizüstü 
Bilgisayar (Tip-2) alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4. 
Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19.uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale 
Usulüyle ihale edilecektir. 

[Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye 
davet edilecektir.] 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası  : 2020/591283 
1-İdarenin 
a) Adresi  : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon 

Birimi Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 
İzmit/KOCAELİ 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 262 303 11 07-09/0 262 303 11 23 
c) Elektronik posta adresi  : bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr/kocaelibilimsel@gmail.com 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 
    görülebileceği - internet adresi : - 
2 -Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1- 2020/2290 Nolu Bilimsel Araştırma Projeleri destekli 

Alt Yapı Projesi Kapsamında kullanılmak üzere 2 Adet 
Yük Dengeleme ve Uygulama Güvenlik Duvarı ve       
1 Adet Bütünleşik Sistem (4 Node) 

 2- 2020/2291 Nolu Bilimsel Araştırma Projeleri 
destekli Alt Yapı Projesi Kapsamında kullanılmak 
üzere 10 Adet Dizüstü Bilgisayar (Tip-1) ve 5 Adet 
Dizüstü Bilgisayar (Tip-2) alımı işi 

b) Teslim [yeri/yerleri]  : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 
c) Teslim [tarihi/tarihleri]  : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 

(yüzyirmi) takvim günüdür. 
3 -Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer  : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu 

Umuttepe Yerleşkesi 
b) Tarihi ve saati  : 01/12/2020 tarih ve saat:14.00 
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4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 
4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
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4.2.1.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 
belgeler 

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi 

yeterlidir. 
4.2.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 
4.2.2.1. Yük Dengeleme ve Uygulama Güvenlik Duvarı cihazı ile ilgili teklif edilecek 

sistem içerisindeki tüm donanım ve yazılımlar üretici 2 (iki) yıllık 7/24 garantili olduğuna dair 
belge, 

4.2.2.2. Bütünleşik Sistemi (4 Node) içerisindeki tüm donanım ve yazılımlar üretici firma 
tarafından 5 yıllık 7/24 ücretsiz mal ve hizmet garantili ve garanti bitimi sonrasında ücreti 
karşılığında en az 2 (iki) yıl servis, destek ve parça temini sağlayacağını taahhüt ettiğini belirtir 
belge. 

4.2.2.3. Teklif edilen Bilgisayarlar teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl yerinde 
üretici garantili olduğunu belirtir belge 

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

4.2.2.5. Teklif veren firmalar Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 
şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…. Marka …. Model ….. cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) ve ihale dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) karşılığı 
aynı adresten satın alınabilir. Ön yeterlik ve İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi 
TR360001002726366764185078 IBAN nolu hesabına yatırabilirler. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvuru zarfı, ön yeterlik dokümanı 01/12/2020 tarihinde Saat:14.00’a 

kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Umuttepe 
Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 9131/1-1 
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10 ADET NONİNVAZİV RESPİRATÖR PORTABLE YÜKSEK AKIŞ CİHAZI  

SATIN ALINACAKTIR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 10 (On) adet 

Noninvaziv respiratör portable yüksek akış 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  : 2020/602733 

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, Noninvaziv respiratör portable yüksek 

  akış cihazı, 10 Ad. 

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

  Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri A.B.D.  

c) Teslim tarihi  :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) 

  takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer   : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

  Avşar Kampüsü, 12 Şubat / KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati : 17/11/2020   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. 
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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 17/11/2020 günü saat 09:00’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 ile bu mal kalemleri 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 - 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. 

 9187/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

İstanbul İli Bakırköy Belediye Başkanlığından: 

04.11.2020 tarih ve 31294 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan         

“8 (SEKİZ) ADET BANKA ATM KABİN YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE 

EDİLECEKTİR’’ başlıklı ilanımızdaki 4.5 inci madde aşağıdaki gibi düzeltme yapılmıştır. 

4.5. Şartnamenin 25. maddesinde belirtilen; ihale ilan tarihinden önce alınmış olan ve 

ihale tarihi itibariyle de geçerliliği bulunan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim 

Sistemi belgeleri ile faaliyette olan iş yerinin bulunduğuna dair belgelerin ihale dosyasıyla birlikte 

sunulması zorunludur. Söz konusu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluşlarından veya uluslararası geçerliliği olan bir belgelendirme 

kuruluşundan birinden alınması zorunludur. Akreditasyonlu belgelerin TÜRKAK ya da 

uluslararası geçerliliği olan akreditasyon kuruluşlarından alındığı sorgulanacak olup bu özelliği 

taşımayan belgeler ile ihaleye katılınamayacaktır. İhaleye katılanların 6698 sayılı kişisel verilerin 

korunması hakkında kanun uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmış olmaları ve veri sorumlusu 

siciline kayıt sorumluluğu bulunanların veri sorumlusu siciline kayıt yaptırdıklarının belgesini 

sunmaları gerekir.  

 9271/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

06.11.2020 tarih ve 31296 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı ilanımızda, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltme yapılmış olup, ilgili 

kadro başvuruları devam etmektedir. 

İlan olunur. 

İlan 

Numarası 

Kadronun İlan 

Edildiği Birim 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Unvanı 
Aranacak Özel Şartlar 

202010116 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Rekreasyon Bölümü 

Rekreasyon 

Anabilim Dalı 

1 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Üniversitelerin Rekreasyon veya Harita 

Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, bu 

alanların birinde doktorasını tamamlamış ve 

Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli alan çalışmaları 

yapmış olmak. 

 9308/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 9263/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9264/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9265/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9266/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9305/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9306/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9307/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9316/1/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9316/2/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9317/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9318/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9270/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9315/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9220/1-1 

  



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

Sakarya İli Geyve Belediye Başkanlığından:  
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Geyve 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. 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

Zabıta 
Memuru 

GİH 10 1 

a) Çevre Mühendisliği lisans 
programından mezun olmak, 
b) En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 

60 
Puan 

Zabıta 
Memuru 

GİH 10 1 

a) Gıda Mühendisliği lisans 
programından mezun olmak, 
b) En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 

60 
Puan 

Zabıta 
Memuru 

GİH 10 6 

a) İşletme, İktisat, Maliye, 
Ekonomi, Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler, Yerel 
Yönetimler, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümü lisans 
programlarının en az birinden 
mezun olmak, 
b) A sınıfı veya en az B sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
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 akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
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2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 
alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 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 olmaması. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

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 (A) veya (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında adaylar; 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(http://www.geyve.bel.tr) temin edeceklerdir. 
2. Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

çıktısı, 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için; 
1. Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 21.12.2020 - 25.12.2020 tarihleri 

arasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Geyve 
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

3. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır. 
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
1. T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır. 

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin (http://www.geyve.bel.tr) resmi internet 
sayfasından ilan edilecektir. 
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4. 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. 

5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6. 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. 

7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve Uygulamalı Sınav 18.01.2021 Saat 10.00 da başlamak üzere Geyve Belediyesi 

Hizmet Binası ve Geyve İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı 
gün içerisinde bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü Sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, 
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
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 (http://www.geyve.bel.tr) adresinde ilan edilecektir. 

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 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.  9203/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör ve Doçent kadrolarına şahsen veya posta 
yoluyla eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil 
Belgesi, e-Devlet üzerinden alınan Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye 
Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme 
Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), 
yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak 
belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan 
tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru 
dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, e-Devlet Üzerinden alınan Doçentlik 
Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması 
Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin 
Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel 
yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan 
tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.), 
2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmın-

dan yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör 
ve Doçentler için olacak), 

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan Doçentlik 
Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 

4. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 
Hesaplaması Formu 

5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, 
6. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
7. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 
8. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
9. Kimlik Fotokopisi 
10. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
11. Askerlik durum belgesi (e-Devlet), 
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup,           
e-Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 
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Açıklamalar: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili 

birimlere yapılacaktır. 
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. gündür. 
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 
değildir.) 

7. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 
bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni 
doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir. 

8. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Doçent ve 
Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan 
kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili 
komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan 
adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

9. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

11. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 
İKTİSAT FAKÜLTESİ 

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik PROFESÖR 1 Sosyal Yardım alanlarında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi PROFESÖR 1  

İŞLETME FAKÜLTESİ 
İnsan Kaynakları Yönetimi PROFESÖR 1  

Ticaret Hukuku PROFESÖR 1  
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Hukuk Bilimleri DOÇENT 1 Vergi Hukuku alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
Din Sosyolojisi PROFESÖR 1  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Araştırma Yöntemleri PROFESÖR 1 İletişim,pazarlama ve kamuoyu araştırmaları 
alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

DUYURULUR. 9174/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doktora belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak, 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

İşletme 
(Pazarlama) 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

2 (*) 30 Kasım 2020 

 
(*) Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde en 

az 1 yayın yapmış olmak veya Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası 
hakemli dergilerde yayın yapma potansiyeline sahip olmak. Yayın yapma potansiyeli, uluslararası 
hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan 
konferanslarındaki bildiri ve sunumlar, ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını 
alanının önde gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya 
THE Dünya sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of 
Institutions of Higher Education kriterlerine göre R1 - Araştırma Üniversitesi olan üniversiteler, 
UT Dallas North American ve Worldwide 100 listelerinde veya Financial Times European 
Business Schools listesinde yer alan işletme fakülteleri, veya uluslararası akreditasyona (EQUIS, 
AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir. 

 9139/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

 
 9118/1-1 
 
  



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

 
 9204/1-1 
  



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

 
 9209/1-1 
  



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 
 9210/1-1 
  



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 9272/1-1 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 

 



13 Kasım 2020 – Sayı : 31303 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2020 – Sayı : 31303

Sayfa

1
2

3

6

7

15

37
42
65

121

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1270 Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza

İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1271 Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin

Karar (Karar Sayısı: 3192)

ATAMA KARARI
–– Sayıştay Savcılıklarına Ait Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/535)

YÖNETMELİK
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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