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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Sivil Toplum Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

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

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kalkınma planlarında belirlenmiş olan hedefler doğ-

rultusunda Üniversite öğrencilerinin sivil toplum ve gönüllülük alanına yönelik farkındalığının
artırılması ile kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin
geliştirilmesi, sivil toplum konusunda ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim
seminerleri düzenlenmesi, uzaktan eğitim ve sertifika programları açılması, sivil toplum kuru-
luşları ve kamu kurumu temsilcilerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ve danışmanlık
hizmetleri sunulmasıdır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sivil toplum faaliyetlerine ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik araştırmalar ve ya-

yınlar yapmak, rapor hazırlamak, proje yürütmek veya benzeri çalışmaları yapmak, yaptırmak,
yapılanlara katılmak veya desteklemek.

b) Sivil toplum faaliyetlerine ve sivil toplum kuruluşlarına ilişkin ulusal ve uluslararası
düzeyde konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, şura ve benzeri her türlü bilimsel, sa-
natsal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, düzenlettirmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sivil toplum faaliyetlerine ve sivil toplum ku-
ruluşlarına yönelik olarak sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin
ilgili bölüm, merkez ve enstitüleri ile iş birliği yapmak.

ç) Üniversite öğrencilerinin, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetlerine gönüllük esasında katılmasını sağlamak, buralarda staj imkânlarını
kolaylaştırmak ve sivil toplum kuruluşları kurması için destek vermek.

d) Sivil toplum alanında yapılan bilimsel çalışma örneklerini seçmek ve ödüllendirmek,
bunun için yarışma, ödül töreni ve benzeri etkinliklerde bulunmak.

e) Sivil toplum faaliyetlerine ilişkin sivil toplum kuruluşlarında çalışma yapmak isteyen
kişi ve gruplara yönelik sertifika programları, eğitim toplantıları, seminerler ve benzeri eğitim
programları düzenlemek veya düzenlettirmek, eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında sivil toplum alanında çalışma ve arama top-
lantıları, çalıştaylar, yurt içi veya yurt dışı uluslararası sempozyum ve benzeri ilmî içerikli faa-
liyetler düzenlemek ve bunları desteklemek; sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elektronik
ortamda paydaşlarla paylaşmak; basın yayın organları ile ortak faaliyet ve iş birliği yapmak,
paylaşım ve tanıtım toplantıları gerçekleştirmek.

g) Üniversite bünyesindeki birimler ve uygulama ve araştırma merkezleri ile ortak faa-
liyetler yapmak, sivil toplum alanında sertifika ve yüksek lisans programı açılması, geliştiril-
mesi ve sürdürülmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri, sivil toplum alanında araştırmaya yöneltmek
ve öğrencilerin araştırmalarına destek vermek.

h) Merkez faaliyetleri ile ilgili Merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı ni-
telikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi, danışma merkezi kurmak veya kurdurmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk ki-
şilerine danışmanlık ve her türlü destek hizmetleri vermek.

i) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör veya yetkili kurullarca verilecek diğer görev-
leri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından

en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendiri-
lebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir
süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün
yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversite öğretim
üyeleri veya idari personel arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi Müdür
Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi
ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin çalış-

masını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü

alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve di-

ğer personel ihtiyaçlarını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak,
çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

h) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma bi-
rimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, oluştu-
rulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bun-
ların görevlendirilmesini sağlamak. 

ı) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
i) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar

görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
altı ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çoğunluğu
ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara
katılım video konferans ve benzeri usuller veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
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b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-
lamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayın ve diğer çalışma alanlarına
ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Müdürün önerisiyle Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve

proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuru-

luşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya istekleri halinde dışından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda deneyimli kişiler
arasından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok
üç yıl süreyle yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda
görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk
aranmaz. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usuller ile internet üzerinden de ya-
pılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merke-

zin çalışma alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, Merkez birimleri ile çalışma
grupları veya proje grupları kurulabilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaş ve ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TASARIM, MİMARLIK VE KENT

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama dene-
yimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

—— • ——
Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2019 tarihli ve 30935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya
Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü  maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(3) Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yar-
dımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işlet-
me müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımı ile top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi  ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli
ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2014 29158

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2019 30935
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/36)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif

gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık, ipekböcekçi-
liği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern
işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik usul ve esasların belirlenme-
sidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, üretim potansiyeline göre 2020-2022 yılları için Bakanlıkça

belirlenecek illerde; arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve

20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Tanımlanmış ve plakalandırılmış kovanlara ait bilgi-

lerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt
sistemini,

b) Arı ürünleri: Bal, polen, arı sütü, arı ekmeği (perga), propolis, arı zehiri ve apilarnili,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Besleme evi: İpekböceği yetiştiriciliğinde yaş koza üretimi amaçlı inşa edilen taşın-

mazı,
e) Damızlık kaz: Yumurta ve et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için geliş-

tirilmiş sürüyü oluşturan hayvanları,
f) Damızlık kaz işletmesi: Damızlık üretim amacı ile kurulmuş, Bakanlıktan izin veya

faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten
işletmeleri,

g) Dut bahçesi: İpekböceği beslemesinde kullanılmak üzere tesis edilen dut bahçesini,
ğ) Genel Müdür: Hayvancılık Genel Müdürünü,
h) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
ı) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ödemeye esas olan raporu,
i) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanmış ve İl Proje Değerlendirme

Komisyonunca onaylanarak Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
j) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,
k) İlçe müdürlüğü: İlçe tarım ve orman müdürlüğünü,
l) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı/beslendiği kapalı, açık veya

yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,
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m) Karar: 20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

n) Kuluçkahane: Damızlık veya ticari amaçla civciv üretimi için Bakanlıktan izin veya
faaliyet onay belgesi almış işletmeleri,

o) Taahhütname: Proje sahipleri tarafından imzalanan ve hibeden yararlanma esasları
ile yatırımcının sorumluluklarını düzenleyen taahhütnameyi,

ö) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini
gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

p) Ticari kaz/hindi: Et üretiminde kullanılacak hayvanları,
r) Ticari kaz/hindi işletmesi: Ticari üretim amacı ile kurulmuş, Bakanlıktan izin belgesi

almış işletmeleri,
s) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik

detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konuyla ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

ş) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp baş-
vuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,

t) Yatırım projesi: Uygulama rehberindeki esaslara göre hazırlanmış ve onaylanmış pro-
jeyi,

u) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat/dut bahçesi yapacağı alanın il proje yürütme bi-
rimi ve kadastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personel ile (harita
mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bil-
gileri doğrultusunda tespitini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri
Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak

olan uygulama birimleri şunlardır:
a) İl müdürlüğü.
b) İl proje yürütme birimi.
c) İl proje değerlendirme komisyonu.
ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.
(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu şube

müdürlüklerinde görevli en az bir ziraat mühendisi ve veteriner hekim ile Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarının il ve bölge müdürlükleri, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediyeler, büyük-
şehir belediyeleri, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan inşaat,
elektrik ve makine mühendisleri ve/veya teknikerlerinin katılımıyla, en az beş asil beş yedek
üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asil üyelerin görevlerini yerine getiremeyecek-
leri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarının il ve bölge müdürlükleri veya il kadastro müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik
eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve
bölge müdürlükleri ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri,
il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir teknik eleman bu birim içerisinde
görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şun-
lardır:
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a) Valilik oluru ile il tarım ve orman müdürü/müdür yardımcısı başkanlığında; konu ile
ilgili şube müdürleri olmak üzere en az beş kişiden oluşan il proje değerlendirme komisyonu
kurulur. Asil üyenin olmaması durumunda yerine vekâlet eden kişi komisyon üyesi olarak görev
yapar. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla
alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar
şunlardır:

a) Genel müdür oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili daire başkanı ve
konu uzmanlarından oluşan en az beş üyenin katılımı ile merkez proje değerlendirme komis-
yonu kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili daire başkanı
başkanlık eder.

b) Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla
alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il
proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam
eder.

Uygulama birimlerinin görevleri
MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılan başvuruları; Karar, bu Tebliğ ve uy-

gulama rehberi hükümleri doğrultusunda inceleyerek hazırladığı raporu il proje değerlendirme
komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve
destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek ve uygunluğuna
karar vermek.

ç) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.
d) Onaylanan projeler tamamlandığında; uygulama rehberindeki kriterlere göre hak

ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.
(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan

raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun
bulunan projeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe su-
nulmak üzere il müdürlüğüne iletmek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik
desteği sağlamak.

c) İl proje yürütme birimi tarafından hazırlanan ödemeye esas hak ediş icmal cetvelini
incelemek ve onaylamak,

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uy-

gulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il ba-

zında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlamak.
c) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan projeler ile hak edişleri Genel

Müdürlüğe göndermek.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faa-

liyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde
yürütülmesine destek vermek.
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b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri
ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri
asil ve/veya yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.

c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.
ç) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların

çözümünde etkin rol almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Desteklemeleri
Arıcılık
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, Arı Yetiştiri-

cileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibariyle en az üç yıldır
AKS’ye kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticiler
desteklemelerden yararlandırılır.

(2) Destekleme konuları; arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve
seyyar arıcı barakası alımını kapsar.

İpekböcekçiliği
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi te-

sisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımından gerçek ve tüzel kişiler
yararlandırılır.

(2) Kararın yürürlüğü süresince faaliyet alanı ipekböceği besleme/flatürle ipek çekimi
olan tüzel kişilik vasıflarına haiz kooperatif/işletmelerin ipekböcekçiliği konusunda aynı ilde
birden fazla veya çeşitli illerde yapacağı dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşaatı,
makine, alet ve ekipman alımları tek bir proje olarak kabul edilir, projenin tamamlanan kısımları
için ayrı ayrı veya birlikte ödeme yapılabilir.

Damızlık ve ticari kaz ile ticari hindi yetiştiriciliği
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenen illerde, 1.000 adet

kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya 1.000 adet kapasiteli ticari hindi
işletmeleri desteklenir.

(2) Yatırımcılara, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, ma-
kine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, ma-
kine, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır.

Yatırım süresi
MADDE 10 – (1) Yatırıma ilişkin uygulama, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih

itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Yatırım projesinin belirlenen sürede tamamlan-
maması halinde yatırımcının gerekçesi ile yapacağı yazılı başvurusu üzerine, il proje değer-
lendirme komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, merkez proje değerlendirme komisyo-
nunca yatırımcıya bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yatırımını tamamlamayan
veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi il değerlendirme komisyonu tarafından
iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak

arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarını tamamlayan yatı-
rımcılara destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğine ilişkin
yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır.
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(3) Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak mer-
kez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine
bildirilir. Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl
içerisinde değiştirebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.

(4) Onaylanan desteklemeye esas yatırım proje tutarının belirlenen üst sınırını aşan kıs-
mı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

(5) Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden
yararlanabilirler.

(6) İnşaat yatırımları hakkında uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili

mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuata uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım
ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden
olumlu görüş veya yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu bent kapsamı dışında tu-
tulur.

b) İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığınca merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından projenin onaylandığı yılda ya-
yımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazır-
lanan maliyet cetvelleri kullanılır.

c) Dut bahçesi tesisi yatırımlarında yapılacak arazi düzeltme hariç olmak üzere, idari
binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, istinat duvarı ve çevre yapıları destekleme kapsamında de-
ğerlendirilmez.

(7) Makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Satın alınacak makine, alet ve ekipman için istenen belge ve teknik özellikler uygu-

lama rehberinde belirtilir.
b) Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı il proje yürütme birimi tarafından piyasa

araştırması yapılarak belirlenir. Hak ediş düzenlemesinde il proje yürütme birimince belirlenen
fiyatlar esas alınır.

c) Yatırım kapsamında temin edilecek her türlü malzeme, makine, alet ve ekipmanın
yeni olması, ikinci el malzeme, makine, alet ve ekipman kullanılmaması gerekir.

(8) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
(9) Yatırımcılar, proje kapsamında kurulan işletmeyi teminat olarak gösteremezler.
(10) Yatırımcılar üç yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet

ve ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir.
Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin başvurularında

uyacakları usul ve esaslar şunlardır:
a) Gerçek veya tüzel kişiler uygulama rehberinde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu

il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
b) Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda teknik

kriterler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır.
c) İstenecek belgeler, başvuru sürecine ilişkin detaylar Bakanlığın resmi internet say-

fasında yayımlanacak uygulama rehberinde belirtilir.
ç) Yatırımcı ile il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda bakanlık

veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği program-
larından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini
kabul ettiğine dair taahhütname imzalanır.
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Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor ola-

rak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İl proje değerlendirme komisyonunca in-
celenen başvurulardan uygun olanlar, uygulama rehberinde yayınlanacak olan kriterlere göre
puan sıralaması esas alınarak listelenir ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne
gönderilir.

(2) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il müdürlükleri tarafından gönderilen rapor
ve listeleri bütçe imkanları dahilinde inceler, projeleri onaylar ve onaylanan projeleri asil ve
yedek olarak listeler, Genel Müdürlük tarafından ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

(3) İl müdürlüğü, projeleri onaylanarak desteklemeye hak kazanan yatırımcıları yazılı
olarak bilgilendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması
MADDE 14 – (1) Yatırımcı, tamamlanan yatırımlarına ilişkin hak edişleri için dilekçe

ile il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
(2) Hak edişler il proje yürütme birimince uygulama rehberinde yer alan kriterlere uy-

gun olarak hazırlanır.
(3) İpekböcekçiliği yatırım konularında projenin tamamlanan kısımları için ayrı ayrı

veya birlikte hak ediş düzenlenir.
(4) İl proje yürütme birimince hazırlanan hak edişler, il proje değerlendirme komisyo-

nunun onayına sunulur.
(5) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personelin (mühendis/tekniker)

imzası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan inşaat ve tesisat analiz ve birim fiyatlar
üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

Hak ediş icmallerinin onaylanması ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 15 – (1) İl proje değerlendirme komisyonunca ödemeye uygun bulunan hak

edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje sorumlularınca hazırlanmış olan ödemeye
esas hak ediş icmali onaylanır ve il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Hak ediş icmali Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak
üzere Bankaya gönderilir.

(3) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından
üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler
MADDE 16 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın

ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının

% 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibelerden kamu kurum ve kuruluşları, ger-

çeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, desteklemelerden men cezası bulu-
nanlar ve bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymayanlar yararlanamazlar.

(2) Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim ele-
manları hibeden yararlanamaz.

(3) Yatırımcılar, aynı yatırım için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki
faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsa-
mında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
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Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 18 – (1) Onaylanan yatırımın termin planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı

il proje yürütme birimi tarafından denetlenir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin öden-
mesi sonrasında inşaat, makine, alet ve ekipman açısından üç yıl süre ile yılda en az bir defa
olmak üzere il proje yürütme birimince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler
sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, uygulama rehberinde belirlenen süre içeri-
sinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

(2) Bu Tebliğ ile uygulama rehberinde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak prob-
lemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri
yetkilidir.

(3) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık
alır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin
yapıldığı tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(5) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belge-
lerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar
beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 19 – (1) 15/4/2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arı-

cılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uy-
gulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Arıcılık, İpekbö-

cekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları
Tebliği (Tebliğ No: 2017/20) hükümlerine göre tamamlanamamış işlemler bu Tebliğ hüküm-
lerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/33)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli
Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasına “Ek-61’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Akbay Ek-62’de, Anadolu-T
Ek-63’de, Anadolu Arısı Ek-64’te, Hatay Arısı Ekotipi Ek-65’de, Trakya Arısı Ekotipi
Ek-66’da, Artlı Ek-67’de, Çepni Ek-68’de, Of Ek-69’da, Eşme Ek-70’de, Hünkâri Ek-71’de”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-62, Ek-63, Ek-64, Ek-65, Ek-66, Ek-67,
Ek-68, Ek-69, Ek-70 ve Ek-71 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10010 

—— • —— 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10011 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10090 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10038 
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Yozgat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
290 ADET TRANSCEİVER VE 147 ADET AĞ ANAHTARLAMA CİHAZI  

SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 

Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü ihtiyacı, 290 Adet Transceiver ve 147 Adet Ağ 
Anahtarlama Cihazı teknik şartnamesine ve Fortinet markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, markası, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 14/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA SUNUCU VE SANALLAŞTIRMA YAZILIMI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel ve Destek 

Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü İdari ve Mali İşler Ünitesi ihtiyacı Sunucular teknik 
şartnamesine ve Sanallaştırma Yazılımı teknik şartnamesine ve istenilen VMware markasına 
uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak 
bildirmeleri şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi 
veren firma ile başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare 
bildirilecek bir tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, istenilen marka, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 
2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 11/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen VMware markasına uygunluğunun 
belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı 
gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç 
zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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STATİK KOD İNCELEME ARACI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı, Statik Kod 

İnceleme Aracı teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

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

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

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 14/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 

ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 10188/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

VANTÜP, “Y” PARÇASI (PANTOLON) VE REDÜKSİYON ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLARAK 13 Kalem Vantüp, Vantüp İçin “Y” Parçası Pantolon ve 

Redüksiyon Alımı 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2020/664262 
1- İdarenin  

a) Adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
 Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası 
: Tel : 0 372.259 47 94 -84  
  Fax : 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2- İhale konusu işin nev’i 
Malzemenin Cinsi –  
Vantüp, “Y” Parçası (Pantolon) ve Redüksiyon 
Alımı  

Miktarı: 
(Adet) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

- Vantüp 
- Vantüp için “Y” Parçası (Pantolon) 
- Çelik Telli Vantüp 
- Redüksiyon 

1.380 
   455 
   166 
   100 

TOPLAM: 2.101 

b) Teslim yeri 
: Teknik şartnamede belirtildiği gibi Kurumumuza teslim 
edilecektir. 

c) Teslim tarihi 
: 13 Kalem vantüp 120 günde teknik şartnamede belirtildiği 
gibi Kurumumuza teslim edilecektir.  

3- İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 04.01.2021 - Pazartesi - Saat 15:00 
c) Dosya no : 2017046 
 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

- Her iki tip vantüp için; 
Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, akredite kuruluşlardan alınmış 2014/34/AT direktifine 

uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış test belgelerini 
(anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Alev Sızdırmazlık Şube Müdürlüğünden 
alınabilecek olan test belgelerini teklifle vereceklerdir. Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle 
birlikte verilecektir. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, 
TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında 
sunacaklardır. 

4.3. Firmalar tekliflerinde, teknik şartnamemizde istenen belgeleri vererek hangi üretici 
firmayı belirttilerse, malzeme tesliminde de verdikleri malzemeler aynı üretici firmaya ait 
olacaktır. Üretici firmaya ait sevk irsaliyesi ile teknik şartnamede belirtilen, üretici firmaya ait 
teknik özellikleri içeren test sertifikasını malzeme tesliminde vereceklerdir. Aksi halde 
malzemeler reddedilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. Bu ihalede 3 kalem çelik telli vantüp ve diğer 10 kalem malzeme ekonomik açıdan 2 

kısım olarak ayrı ayrı toplamda en düşük fiyat esasına göre değerlendirilecektir. 
5.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
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6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd. 68. Sokak) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

İhale dokümanının kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 
dokümanı bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 
no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale 
dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının 
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da 
dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç: 04.01.2021 - Pazartesi - Saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede 3 kalem çelik telli vantüp ve diğer 10 kalem malzeme ekonomik 
açıdan 2 grup olarak değerlendirilecektir. Malzeme grupları ekonomik açıdan toplamda 
değerlendirileceğinden söz konusu gruplara kısmi teklif verilemeyecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 10079/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar ve Abdulhamidhan Mahallelerinde bulunan, 

aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli 
ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

 
Sıra 
No 

Mah. Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu 
Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedel 

Geçici Teminat 

1 K.Kızılhisar 7505 5 5.745,07 m² 
Konut (E:1.50 
Yençok: 8 Kat) 

1.200,00 TL 6.894.084,00 TL 206.823,00 TL 

2 K.Kızılhisar 7530 1 10.487,81 m² 
Konut (E:1.50 
Yençok: 8 Kat) 

1.200,00 TL 
12.585.372,00 

TL 
377.562,00 TL 

3 Abdulhamidhan 6849 8 3.345,20 m² 
Konut (E:1.20 
Yençok: 8 Kat) 

700,00 TL 2.341.640,00 TL 70.250,00 TL 

4 Abdulhamidhan 6854 13 1.621,52 m² 
Konut (E:0.50 
Yençok: 3 Kat) 

400,00 TL 648.608,00 TL 19.459,00 TL 

 
2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 16.12.2020 Çarşamba günü saat 14.30’da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 16.12.2020 Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 
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Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 10173/1-1 

—— • —— 
1000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 16.000.000 adet 1000 Gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - 

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

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.12.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

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

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

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

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

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

 10080/1-1 
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TANITIM ALANLARI KİRAYA VERİLECEKTİR 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Mevcut Reklam 
Ünitelerinin Kiraya Verilmesi ve Yeni Reklam Üniteleri 
Oluşturulması 

  

Niteliği İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu 
altında bulunan cadde, sokak, bulvar, meydan, alt/üst geçitler 
ve sair alanlar ile raylı sistem istasyon ve bekleme alanlarında, 
mevcut ve tesis edilecek olan toplamda 3701 adet (931 Mevcut, 
2770 Yeni konumlandırılacak) reklam ünitesi ile toplu taşıma 
(Tramvay-Gemi) araçlarının üzerine reklam koyma ve işletim 
hakkının 10 (on) yıl süreyle işletmeye verilmesi işidir. 

  

İhale Yöntemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” 
bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” 

  

İşin Süresi Sözleşmenin imzalanmasından ve yer tesliminin yapılmasından 
sonra 10 (on) yıldır. 

  

Yer ve Miktar 
İl İlçe 

Mevcut Reklam 
Alanları 

Yeni Yapılacak 
Reklam Alanları 

İzmir 
Tüm 

İlçeler 
931 adet 2770 adet 

Tahmin Edilen Bedel 242.744.956,00 TL (ikiyüzkırkikimilyonyediyüzkırkdörtbindokuz 
yüzellialtı Türk Lirası)+KDV/ 10 (on) Yılllık 

  

Geçici Teminat Miktarı 7.282.348,68 TL (yedimilyonikiyüzseksenikibinüçyüzkırksekiz 
Lira, altmışsekiz Kuruş) 

  

İhale Dosyası Satış Bedeli 2.000 TL (ikibin)   
İhale Dosyasının Görüleceği ve 
Temin Edileceği Adres / Yer 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü 
Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 
Konak İZMİR 

  

İhale Dosyasının Görüleceği 
ve Temin Edileceği Saat 

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 
- 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası 

  

İhale için son evrak verme 
tarihi ve saati 

17.12.2020 tarihinde, en geç saat 12.00’a kadar Basın Yayın 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tanıtım Şube Müdürlüğüne 
(Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 - 140 / B Blok Kat 3 
Konak/İzmir) 

  

İhale için evrak teslim adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü 
Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 
Konak İZMİR 
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İhale tarihi (dış zarfların 
açılması) ve saati 

İhale 17.12.2020 Günü Saat 14.00'da 
  

İhale salonu (dış zarfların 
açılacağı yer) adresi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü 4. Kat 
Toplantı Salonu Konak/ İZMİR 

  

Mali Tekliflerin Açılma (iç 
zarfların açılması) Tarih ve 
saati 

24.12.2020 Günü Saat 14.00’da 
  

İhale Komisyonu Toplantı 
Yeri 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü 4. Kat 
Toplantı Salonu Konak/ İZMİR 

  

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN; 
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü; Halkapınar Mah. Şehitler Cad. No: 138 -140 / B Blok Kat 3 
Konak İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. 
Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif 
verebilecektir. 

3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER: 
1. DIŞ ZARF 
1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı 

Beyannamesi, 
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 serbest muhasebeci, 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 
belge, 

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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1.8. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.9. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge, 
1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca İlgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik 

Kurumundan ihale gününden önceki 10 (on) gün öncesinde alacağı “borcu yoktur” belgeleri, 

1.11. İdari Şartnamenin 9. maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya 

Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 
uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.12. Bu iş ile ilgili olarak son 5 (beş) yıl içinde Büyükşehir belediyelerinde açık hava 

reklam İşletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim 

olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması 
gerekir. 

1.13. İstekli daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesini ve bu işlere ilişkin 

ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektuplarını, yurt dışı ve yurt içi iş deneyim belgesini, yaptığı 

işe ait sözleşme ve faturaları sunacaktır. 
1.14. İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna 

göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer 

kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığını, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunda bulunmayan hükümler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin hükümleri geçerli olacaktır. 

1.15. İstekliler, İzmir Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale 

gününden önceki son 10 (on) gün içerisinde alınan güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

1.16. Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına ve internet üzerinden erişim 
sağlanan reklam mecralarına yönelik reklam ve reklam altyapı hizmetleri verdiğine dair belge. 

2. İÇ ZARF 

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir 
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli 

zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından 

makbuz karşılığı satın alması mecburidir. İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya 
başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade 

edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 10081/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 
TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüz Trafo Merkezlerinde bulunan 1. Kategori Atık Yağların satışı 

yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Satış Kayıt Numarası  : 2020/1 
1 - İdarenin; 
a) Adresi  : Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. Kepez/ANTALYA 
b) Telefon ve faks numarası  : 0 242 346 5055 – 0 242 345 4900 
c) Elektronik posta adresi    : 19grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale konusu satış işinin; 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : I. Kategori Atık Trafo Yağı. 
  

SIRA 
NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU 

1 I. Kategori 
Atık Yağ 

Yaklaşık 
25.000 Kg 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı 
Varsak Transformatör Merkezi 13.03.10 

 
b) Teslim edileceği yer : Karşıyaka Mah. S. Demirel Bulvarında bulunan 

Varsak Transformatör Merkezi 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) 

gün içinde sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge 
Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip teslimata 
başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge 
Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip 15 
(onbeş) iş günüdür. 

3 - Satış İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü – İdari Bina 3. Kat 

Toplantı Salonu Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. 
Kepez/ANTALYA 

b) Tarihi ve saati : 15.12.2020 – Saat:10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

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

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

ile tüzel kişiliğin görevlilerini 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, 
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c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Cetveli 
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İstekliler atık yağların geri kazanımı için Bakanlıktan Çevre Lisansını almış olmalı 

ya da lisansı olan bir firmayla anlaşma yapmalıdır. 
Atık yağların geri kazanımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış ya da 

lisansı olan firmayla anlaşan isteklilerin konu ile ilgili lisanslarının aslını veya noter tasdikli 
suretlerini teklifleri ile beraber Bölge Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (Lisansların 
geçerlilik süreleri teklif değerlendirmesinde dikkate alınacak olup, malzemenin teslim alınacağı 
tarihte lisansın geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili atık kodu (13.03.10 ) lisans ekinde 
bulunmalıdır.) 

5- Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 
bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7.2. İhale dokümanı, TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) 

Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve 30,00.-TL. bedeli 
TEİAŞ 19.Bölge Müdürlüğü ANTALYA Vakıfbank 100.Yıl Şubesi TR 87 0001 5001 5800 7285 
3736 90 no’lu hesap numarasına yatırılarak satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla satın 
alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 45,00.-
TL’nı TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü ANTALYA Vakıfbank 100.Yıl Şubesi TR 87 0001 5001 
5800 7285 3736 90 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına göndermek 
zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı 
İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

8 - Teklif, ihale tarihinde saat 10:00’a kadar TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 
Servisi 14 no’lu oda- Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. Kepez/ANTALYA adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle her 
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun süresi 14/03/2021 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 
ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Hüküm bulunmayan hallerde 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı 
Malzemeler İle İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt Ve İş Makineleri 
Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

13 - Atık yağlar, Atık Taşıyan Araçlar için Lisans Belgesi olan araçlar ile taşınacaktır. 
Lisans Belgesi işe başlamadan önce idaremize sunulmalıdır. Bu belgede 13.03.10 atık kodlu atık 
yağların taşınabildiği görülmelidir. 10120/1-1 

https://teiasnet.teias.gov.tr/yonetmelik/ihtiyac-fazlasi-ve-ihtiyac-disi-malzemeler-ile-ihtiyac-fazlasi-ekonomik-omrunu-doldurmus
https://teiasnet.teias.gov.tr/yonetmelik/ihtiyac-fazlasi-ve-ihtiyac-disi-malzemeler-ile-ihtiyac-fazlasi-ekonomik-omrunu-doldurmus
https://teiasnet.teias.gov.tr/yonetmelik/ihtiyac-fazlasi-ve-ihtiyac-disi-malzemeler-ile-ihtiyac-fazlasi-ekonomik-omrunu-doldurmus
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400/33 kV GEBZE GIS TRAFO MERKEZİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İdare: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 

Proje: Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi (REIP) – Ek Finansman (AF) 

İhale Adı: 400/33 kV  GEBZE GIS Trafo Merkezi 

Ülke: Türkiye 

Dünya Bankası Kredi No: IBRD - 90510 

İhale Referansı: DB.ATT.31 

1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi – Ek Finansman kapsamında 

bir ikraz1 temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 400/33 kV  GEBZE GIS Trafo 

Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır. 

2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aşağıda açıklanan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Trafo Merkezinin tesisi ve malların Temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki 

gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri 

ve garanti süresinin bitiminden sonra, 5 yıllık tamir işleri de dahil olmak üzere, 400/33 kV  

GEBZE GIS Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. İstekliler Yeterlik 

Kriterlerine aşağıdaki bağlantı adresinden göz atabilirler: https://www.teias.gov.tr/tr-TR/ihaleler 

3. İhale, Dünya Bankası’nın “IPF Borçlularına Yönelik İhale Düzenlemeleri” ( Temmuz, 

2016) (Revizyon: Temmuz 2016, Kasım 2017 ve Ağustos 2018 “(İhale Düzenlemeleri)” nde 

belirtilen Teklif Talebi (RFB) yöntemi kullanılarak uluslararası rekabetçi ihale yoluyla 

gerçekleştirilecek ve İhale Düzenlemelerinde tanımlandığı gibi tüm uygun teklif sahiplerine 

açıktır. 

4. İlgili uygun istekliler aşağıdaki adresten 09:00 – 17:00 saatleri arasında daha fazla bilgi 

alabilirler 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat: 15, Oda No: 15030 

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE   

Tel. : +90 312 203 89 11    

Faks : +90 312 203 82 88 

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr  

                                                           
1  İkraz anlaşmasının Aralık 2020 de imzalanması öngörülmektedir. 
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5. İngilizce ihale dokümanı, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

12.000,00 TL’nin ya da 1.500,00 ABD Doları’nın (KDV dahil) ödendiğini gösteren dekont ile 
yazılı başvuru yapılarak alınabilir. Ödeme aşağıda belirtilen hesap numaralarına doğrudan 

yapılacaktır. Yerel teslimatta ihale dokümanı posta ile gönderilecektir. 
Banka İsmi ve Banka Hesap No: 
Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No : 00158048000941781 

 IBAN No : TR350001500158048000941781 
TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi,  No : 00158007281639948 
 IBAN No : TR880001500158007281639948 

6. Teklifler 20 Ocak 2021 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 
aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Elektronik ihaleye izin verilmeyecektir. Geç teslim 
edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler, teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve 

aşağıdaki adreste bulunmak isteyen herkesin huzurunda 20 Ocak 2021 tarihinde saat 14:00’da 
(yerel saatle) açılacaktır. 

7.Bütün Teklifler 400/33 kV  GEBZE GIS Trafo Merkezi için 300.000,00 EURO ya da 

muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat(lar) ile birlikte teslim edilecektir 
8. Yukarıda belirtilen adres: 
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

BEYAZ SALON, 
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12, 4. Kat T BLOK 
Çankaya - ANKARA 

 10224/1/1-1 

—— • —— 

INVITATION FOR BIDS (IFB)  
REPUBLIC of TURKEY 

Employer: Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) 
Project: Renewable Energy Integration Project (REIP) – Additional Financing (AF) 
Contract title: 400/33 kV Gebze Gas Insulated Substation (GIS) 

Country: Turkey 
Loan No. /Credit No. / Grant No.: P169143 
RFB No: DB.ATT.31 

Issued on: 04.12.2020 
1. The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received financing2  

from the World Bank toward the cost of the Renewable Energy Integration Project (REIP) – 

Additional Financing (AF), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the 
Contract for 400/33 kV Gebze Gas Insulated Substation (GIS).  

                                                           
2  Loan agreement is expected to be signed on December 2020 
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2. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now 
invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: 
Supply of Substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage 
at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 
civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition 
including repair works for 5 years after the expiry of the guarantee period of 400/33 kV Gebze 
GIS Substation. The Bidders may review the qualification requirements at the following link: 
https://www.teias.gov.tr/tr-TR/ihaleler 

3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a 
Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF 
Borrowers (July 2016 revised in November 2017 and August 2018) (Procurement Regulations)”, 
and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from  
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  
TRADE DEPARTMENT,  
and inspect the bidding document during office hours 09:00 to 17:00 at the address given 

below 
Bilal ÇIRAK, Assistant Manager 
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No:30 
Çankaya - ANKARA / TURKEY    
Phone : +90 312 203 89 11  
Fax : +90 312 203 82 88 
e-mail :  bilal.cirak@teias.gov.tr  
5. The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon 

the submission of a written application to the address below and upon payment of a 
nonrefundable fee of TL 12.000.- or US$ 1.500.- (V.A.T included). The method of payment will 
be direct deposit to specified account number. The document will be sent by courier for local 
delivery. 

Name of bank and account No is: 
US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No :  00158048000941781    
 IBAN No : TR350001500158048000941781 
TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb.,  IBAN No : TR880001500158007281639948 
6. Bids must be delivered to the address below on or before 2:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 20 January 2021 Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. 
Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and 
anyone who chooses to attend at the address below 2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 20 January 
2021 

7.All Bids must be accompanied by a Bid Security of 300.000,- Euros equivalent 
(threehundredthousand Euros) for 400/33 kV Gebze Gas Insulated Substation (GIS). 

8. The address referred to above is: 
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),   
BEYAZ SALON MEETING ROOM,  
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı St. No:12 T Block 4th Floor 
Çankaya /ANKARA 
 10224/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gelir İdaresi Başkanlığından: 

ERTELEME İLANI 

27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gelir İdaresi 

Başkanlığınca 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının 

yazılı bölümü, Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınavın yapılacağı tarih 

Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr)  daha sonra duyurulacaktır. 

 10198/1-1 

—— • —— 

Sayıştay Başkanlığından: 

SAYIŞTAY İLAMLARINA AİT İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ 

Aşağıda adı soyadı yazılı sorumluların; adresleri tespit edilemediğinden, kendilerine 

Sayıştay ilamları tebliğ edilememiştir. 

Anılan sorumluların; bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

Başkanlığımıza müracaat ederek ilamı tebellüğ etmeleri ya da açık adreslerini bildirmeleri 

gerekmekte olup, aksi takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, işbu ilanla tebligat 

yapılmış olacaktır. 

İLAM YILI İLAM NO SAYMANLIK/KAMU İDARESİ SORUMLUNUN ADI SOYADI GÖREVİ 

2014 118-386 Manisa Salihli Belediyesi Maas AÇMAZ Diğer Sorumlu 

2018 97 Sakarya Sapanca Belediyesi İsa CEBECİ Diğer Sorumlu 

 10091/1-1 

—— • —— 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

02/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

“öğretim görevlisi” alımı ilanında yer alan “1” nolu kadronun açıklaması aşağıdaki şekilde 

düzeltilmiştir.  

İlan olunur. 

SIRA NO 

(İLAN NO) 
BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

PROG 
UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 

1 
İzmit 

M.Y.O. 

Mülkiyet 

Koruma ve 

Güvenlik 

Sivil Sav. ve 

İtfaiyecilik 

Öğr. 

Gör. 
5 1 

Kimya bölümü lisans mezunu olup, sivil 

savunma ve itfaiyecilik  alanında en az 2 yıl 

tecrübeli olmak. yangın güvenliği sertifikası ve 

en az C sınıfı iş güvenliği sertifikası olmak. 

 10197/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

23.11.2020 Tarihli ve 31313 Sayılı Resmî Gazete’de aslına uyun olarak yayımlanan 

Öğretim Üyesi Dışındaki Diğer Öğretim Elemanı alım ilanımızın 14.12.2020 (Pazartesi günü) 

olan giriş Sınavı Tarihi 01.12.2020 tarihli Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı genelgesinde 

geçen “Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de 

başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 

05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.” ibaresi uyarınca sınava 

gelecek adayların mağdur olmamaları adına “Giriş Sınavı” 15.12.2020 tarihi (Salı Günü) Saat 

11:00'da yapılacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi 23.11.2020 

Son Başvuru Tarihi 07.12.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi 10.12.2020 

Giriş Sınavı Tarihi 15.12.2020 

Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi 17.12.2020 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.bilecik.edu.tr 

 10206/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Doğu Türkistan Araştırmaları Vakfı (DTAV) 

VAKFEDENLER: Erkin EKREM, Abdulkerim BUĞRA, Erkin EMET, Alimcan 

BUĞDA, Abdulaziz AKHUN, Adilcan ERUYGUR, Abdurrahim BUĞRA, Abdurrahim 

DEVLET. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/11/2020 tarihinde kesinleşen 09/07/2020 

tarihli ve E:2020/134, K:2020/187 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde 

yaşayan Doğu Türkistanlıları ve onlarla ilişkisi olan diğer toplulukları ilgilendiren siyasi, 

ekonomik, güvenlik olmak üzere beşeri bilimleri akademik yöntem ile araştırmak ve senette 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 87.000-TL (SeksenyedibinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Erkin EKREM, Abdulkerim BUĞRA, Abdurrahim BUĞRA, 

Erkin EMET, Adilcan ERUYGUR, Abdulaziz AKHUN, Abdurrahim DEVLET. 

http://www.bilecik.edu.tr/
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VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyet kararı ile Doğu Türkistanların 

aydınlanmasına katkı sağlayan ve sağlayacak olan Doğu Türkistanlılarla ilgili bir vakıf veya 

derneğe devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 10111/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde 

aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli 

taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından 

öğrenilebilir. 

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi 

BÖLÜM : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 

AKADEMİK ÜNVANI : Doçent ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR : Büyük veri, çevrimiçi öğrenme, gerçek-zamanlı veri akışı 

madenciliği ve sosyal öneri sistemleri konularında araştırmalar yapmış ve derin tecrübe edinmiş 

olmak. Yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış veya doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak. 

Endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde yayın yapmış ve çalışmalarına çok sayıda 

atıf almış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ  : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara  10132/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10194/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10195/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10203/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10203/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10203/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10203/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10203/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10203/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10203/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10189/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10189/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10189/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10189/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10189/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10205/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10205/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10190/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10190/2/1-1 
 
 
 

  



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10191/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10191/2/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10204/1-1 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10202/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

 
 10196/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 
işlem tesis edilmiştir.  

- Aksaray İli, 23K2-3-4 pafta, 5065 ada, 9 parsel – İzoline İzolasyon İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi (0007315398743121) – 19.10.2020 tarihli ve 2020-596 sayılı İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025A10D2B pafta, 11037 ada, 13 parsel – Sultan BAĞ 
(0007111907977104) – 28.05.2020 tarihli ve 2020-2414 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025A05D1C pafta, 560 ada, 9 parsel – Gökyüzü Cam İzolasyon İnş. İnş. 
Malz. Eml. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. (0007312034061621) - Şirket ortağı Sabri Tansu PENEKLİ - 
28.05.2020 tarihli ve 2020-2416 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025A09B3C pafta, 8311 ada, 27 parsel – Dursun DEMİRÖRS 
(0007113253702365) – 28.05.2020 tarihli ve 2020-2413 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025A10A3D pafta, 27227 ada, 2 parsel – Recep AKMEŞE 
(0007110189702612) – 28.05.2020 tarihli ve 2020-2410 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025A09A3B pafta, 6774 ada, 12 parsel – Ümit Bülent ÖZÇIRPAN 
(0007111516383522) – 28.05.2020 tarihli ve 2020-2411 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025A09D1C pafta, 7026 ada, 12 parsel – Yavuz SUNGUR 
(0007111828520604) – 28.05.2020 tarihli ve 2020-2412 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Antalya İli, 025A08C3B pafta, 8717 ada, 5 parsel - Şefik KURŞUN 
(0032110124231520) – 28.05.2020 tarihli ve 2020-2417 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı 
ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 11 pafta, 7562 parsel - Aktaş Payitaht Yapı Grup Oto. Gıda Turz. San. Tic. 
Ltd. Şti. (0009313674747057) - Şirket ortağı Celalettin TAŞDEMİR (0009111246626430) - 
21.08.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 19JIII pafta, 6464 ada, 12 parsel – Uğur BİLGİÇ Mühendislik İnş. Taah. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0009313255116657) – Şirket ortağı Uğur BİLGİÇ – 15.10.2020 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 18KIII(112) pafta, 1167 ada, 27 parsel ve 18KII(112) pafta, 1630 ada, 10 
parsel – Ramazan Eroğlu Yapı Anonim Şirketi (0009213153008247) – Şirketin Yönetim Kurulu 
Üyesi Ramazan EROĞLU (0009110079991440) – 28.10.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 
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- Bolu İli, 1424 ada, 9 parsel – Onur AKKAYA (0014111584067448) – 10.07.2020 tarihli 

ve 0336 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Elazığ İli, 14 ada, 630 parsel – Bekir ÇELİK (0023110204551156) – 05.11.2020 tarihli 

ve İYKB-4 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Elazığ İli, 338 ada, 8 parsel – Sıddık GÜNCAN (0034112205517347) – 26.11.2020 

tarihli ve İYKB-6 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir İli, 21N4A pafta, 9457 ada, 19 parsel – Ketenci İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. 

Şti. (0026311318082622) – Şirket ortağı Şükrü KETENCİ – 18.11.2020 tarihli ve İYKB-171 

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

- İstanbul İli, 239EE3A pafta, 6378 ada, 26 parsel – Mifyapı İnşaat Otomotiv Antikacılık 

Hurdacılık Dayanıklı Tüketim Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. (0034315212511611) - Şirket ortağı 

Mustafa TOPAK – 09.11.2020 tarihli ve 02 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22D25D3A pafta, 139 ada, 18 parsel – Akemre İnşaat Taahhüt Turz. Gıda 

Oto. San. Tic. Ltd. Şti. (0034315554873348) - 09.11.2020 tarihli ve 03 sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, G22A05C3A pafta, 135 ada, 4 parsel – Anas Yapı Dek. San. Tic. Ltd. Şti. 

(0034315573495257) - 11.11.2020 tarihli ve 04 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) 

yıl. 

- İstanbul İli, 9 pafta, 1912 parsel – Adil Grup Organizasyon İnşaat ve Ticaret Anonim 

Şirketi (0034211766244266) - Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Mehmet SAHA 

(0034111023407028) – 09.11.2020 tarihli ve 05 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) 

yıl. 

- İstanbul İli, G22A05D3A pafta, 6934 ada, 16 parsel – Sav İnşaat İthalat ve İhracat San. 

Tic. Ltd. Şti. (0034315256724147) – Şirket ortağı Zekeriya ŞAHİN – 12.11.2020 tarihli ve 06 

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

- İstanbul İli, G22A05B1C pafta, 7812 ada, 4 parsel – Kayalar Isı Mühendislik İnş. Taah. 

Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. (0034311481597530) – Şirket ortağı Hüseyin KAYA – 16.11.2020 

tarihli ve 07 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- İstanbul İli, F22C2D1D pafta, 392 ada, 4 parsel – Grup Özka Sosyal Hizm. Kimya Güv. 

İnş. Tic. San. Ltd. Şti. (0034311300685065) – Şirket ortağı Taner DOĞAN – 18.11.2020 tarihli 

ve 08 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kırşehir İli, 19L1D pafta, 5786 ada, 4 parsel – EMS İnşaat Enerji Sanayi Tic. Ltd. Şti. 

(0040821446100456) – Şirket ortağı Emre SELÇUK (0040111241731146) – 30.10.2020 tarihli 

ve 006 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kocaeli İli, 484 ada, 2 parsel – RGH Makina İnşaat Çelik Konstrüksiyon Nakliye Gıda 

Turizm İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. (0042313253725638) – Şirket ortağı Ramazan ÖZER – 

23.10.2020 tarihli ve 2339 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 
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- Konya İli, M28 pafta, 28798 ada, 6 parsel – Barış Uzun İnşaat Taahhüt Yapı 

Malzemeleri İthalat İhracat Dış Ticaret Ltd. Şti. (0042312833135757) – Şirket ortağı Bülent 

UZUN – 10.09.2020 tarihli ve İPTAL-2020-5-007 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 

(bir) yıl. 

- Konya İli, 28M2 pafta, 16346 ada, 13 parsel – Cengiz Acar Mimarlık Mühendislik 

İnşaat Ticaret Limited Şirketi (0042311190486420) – Şirket ortağı Cengiz ACAR 

(0042111136040256) – 21.10.2020 tarihli ve İPTAL-2020-5-009 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, 26J4 pafta, 29232 ada, 2 parsel – Bayram Akkan İnşaat Emlak Otomotiv San. 

Tic. Ltd. Şti. (0042313253725638) – Şirket ortağı Bayram AKKAN – 26.11.2020 tarihli ve 

İPTAL-2020-02-026 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Ordu İli, 1379 ada, 51 parsel – Berkan Tarım Ürünleri Nakliyat İç ve Dış Ticaret 

Limited Şirketi (0052313349824721) – Şirket ortağı Volkan KURT ile şirket ortağına ait 

Haskurtlar Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. (0052320028692357) – 20.10.2020 tarihli ve 19749 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Samsun İli, 20İ-IC pafta, 9321 ada, 21 parsel – Yunus AKALAN ve Sadık 

TÜRKPENÇE Adi Ortaklığı - Ortaklar Yunus AKALAN (0055110146414202) ve Sadık 

TÜRKPENÇE (0055112594170221) – 13.11.2020 tarihli ve 2020-1281 sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Samsun İli, F36B23D3A pafta, 276 ada, 9 parsel Fikri BAŞAR (0055111647730221) – 

27.11.2020 tarihli ve 2020-1374 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 128 ada, 11 parsel - Orhan ÇAKIRTAŞ (0059112043610238) - 26.08.2020 

tarihli ve 2020-17 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tokat İli, H37 pafta, 2383 ada, 10 parsel – Tokat Aldeniz İnşaat Otomotiv Hayvancılık 

Turizm Tekstil Ticaret Limited Şirketi (0060311271723255) - 18.11.2020 tarihli ve 660 sayılı İl 

Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

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

kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 

iptal süresince verilmemesine,  

- Eskişehir İli, 9224 Ada, 20 Parsel ve 6413 Ada, 13 Parsel – Süleyman KURNAZ 

(0026112304490130) - 19.10.2020 tarihli, İYKB/163 ve İYKB/164 sayılı İl Yetki Belge 

Komisyonu Kararları ile yetki belge iptalinin kaldırılmasına, 

Karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 10174/1-1 
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Muş İli Uzgörür Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Uzgörür Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır. 

 
S 
N 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 VHKİ GİH 10 1 

-Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin Kamu 
Yönetimi, İktisat veya İşletme 
bölümlerinin birinden mezun 
olmak. 
-Milli Eğitim Bakanlığı 
Onaylı Bilgisayar İşletmeni 
Sertifikası sahibi olmak veya 
mezun olduğu okuldan 
bilgisayar dersi gördüğünü 
belgelemek. 
-En az (B) sınıfı Sürücü 
Belgesine sahip olmak 

Kadın/ 
Erkek 

KPSS 
P3 

60 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen VHKİ kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci 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 kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
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2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a)İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak.  

c)13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.uzgorur.bel.tr  internet 

adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a)Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.)  

c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

d)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e)Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g)4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
i)Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda 

bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a)Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 28.01.2021 tarihinden 

05.02.2021 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) 
müracaatlarını yapabileceklerdir.  

Adaylar başvuru belgelerini; 
- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.uzgorur.bel.tr  internet adresine, 
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Uzgörür Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

(Fatih  Mahallesi 2. Cadde No :10 Uzgörür Beldesi BULANIK / MUŞ ) gönderebileceklerdir. 
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

b)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a)Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 
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b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 10.02.2021 günü Belediyemiz www.uzgorur.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.  

c)Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.uzgorur.bel.tr internet adresinden 
erişebileceklerdir. 

d)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Uzgörür Belediyesi hizmet binasında ( Uzgörür / MUŞ ) memur alımı için 16.02.2021 

günü sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam 
edilecektir. 

Sınav Konuları: 
●Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  
●Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  
●657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  
●Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile  
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 
15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav 
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.  

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. 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 adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde 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. 10083/1-1 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI  

23.11.2020 tarihli ve 31313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim 

üyesi ilanında yer alan Mühendislik Fakültesine alınacak aşağıdaki kadroların ilanı iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

* İlgili kadrolar YÖK GELECEK Projesi “bilgi güvenliği öncelikli ve özellikli alan” 

öğretim üyesi kapsamında alınacaktır. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BİLGİSAYAR  

BİLİMLERİ AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ* 
1 

Adayların Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü lisans 

derecesine sahip, doktorasını 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

tamamlamış ve Bilgi Güvenliği 

konusunda çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. Eğitim dili 

%100 İngilizce’dir. 

BİLGİSAYAR  

DONANIMI AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ* 
1 

Adayların Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü lisans 

derecesine sahip, doktorasını 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

tamamlamış ve Bilgi Güvenliği 

konusunda çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. Eğitim dili 

%100 İngilizce’dir. 

BİLGİSAYAR  

YAZILIMI AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ* 
1 

Adayların Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü lisans 

derecesine sahip, doktorasını 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

tamamlamış ve Bilgi Güvenliği 

konusunda çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. Eğitim dili 

%100 İngilizce’dir. 

 10230/1-1 
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Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 
 10128/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 
 10127/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

 
 10126/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 
 10121/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

 
 10122/1-1 
 
  



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

 
 10112/1-1 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

 
 10113/1-1 
  



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 
 10084/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 
 10085/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

 
 10086/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 
 10087/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

 
 10088/1-1 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 

 
 10095/1-1 
 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 

 



5 Aralık 2020 – Sayı : 31325 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2020 – Sayı : 31325

Sayfa

1

5

5

6

12

53

59

79

153

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İbn Haldun Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine

İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/36)

–– Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/33)

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.


	
	Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


