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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve
Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının, teşkilâtın
ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan
belge ve raporlar esas alınarak, imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundu-
rulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe
veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar. Ancak birinci kısım meslek
öncesi eğitimlerindeki genel stajlarını tamamladıkları halde hazırlık eğitim dönemi için görev-
lendirilmeyen adli yargı hâkim ve savcı adayları daha sonra hazırlık eğitim dönemi için gö-
revlendirilmek kaydıyla hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak
ikinci kısım meslek öncesi eğitimine başlatılabilir. Bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi
eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi ondört ay, son eğitim dö-
nemi ise dört aydır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı
adaylarının, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak imkânlar ölçüsünde adayların istekleri
göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle,
Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar. An-
cak birinci kısım meslek öncesi eğitimlerindeki genel stajlarını tamamladıkları halde hazırlık
eğitim dönemi için görevlendirilmeyen avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı aday-
ları daha sonra hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmek kaydıyla hâkimliğe veya Cum-
huriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak ikinci kısım meslek öncesi eğitimine başlatılabilir.
Bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda gö-
rev stajı dönemi beş ay, son eğitim dönemi ise dört aydır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Elektrik üretim santralleri atıklarının depolandığı mevcut tesisler
EK MADDE 1 – (1) 6446 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında yer alan

elektrik üretim santrallerinden kaynaklanan atıkların depolanmış olduğu sahalar için; deprem-
sellik, duraylılık, çevre kirliliği, tozuma açısından saha özelinde değerlendirmeleri, sahada ya-
pılması gereken iyileştirme çalışmalarını, alınması gereken çevresel önlemleri ve depolama
sahasının işletilmesinde uyulması gereken hususları içerecek şekilde Ek-7’de yer alan format
kapsamında kurumsal akademik rapor hazırlanarak işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulur.

(2) Kurumsal akademik rapor, üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümü öğ-
retim üyeleri tarafından hazırlanır ve üniversite rektörlüğü veya fakülte dekanlığı tarafından
imzalanır.

(3) Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı Belgesi bulunan ve depolama
işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülen tesislerde, raporda belir-
tilen iyileştirme çalışmalarının yapılması ve çevresel önlemlerin alınması kaydıyla raporda be-
lirtilen nihai dolgu kotu ve koordinatları aşılmaksızın, bu Yönetmeliğin altıncı bölümünde be-
lirtilen hükümlere uygun şekilde depolama işlemine devam edilebilir.

(4) Depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülmeyen
tesisler, 28 inci maddeye göre kapatılır, sulu depolama sahaları için Ek-6’da belirtilen ilave
tedbirler alınır ve yeni düzenli depolama tesisleri teşkil edilir. Sahanın kapatma sonrasında
kontrol ve izlemesi, bu Yönetmeliğin altıncı bölümüne göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut tesislerde uygulama süreci
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan ve Geçici Faa-

liyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı verilen tesislerin işletmecileri tarafından, bu maddenin
yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Ek-7’de yer alan kurumsal akademik raporun su-
nulmaması veya raporda belirtilen iyileştirme çalışmalarının yapılmaması veya çevresel ön-
lemlerin alınmaması durumunda Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı Belgeleri iptal
edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-7 eklenmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2010 27533

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/3/2015 29292
2- 26/12/2019 30990
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alan-

ların Korunması Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) (d) bendinde düzenlenen zorunlu altyapı projeleri haricinde, kamu yararı kararı bu-

lunan zorunlu altyapı projelerine, hazırlanacak Ekosistem Değerlendirme Raporu doğrultusun-

da, ekosistem bütünlüğünü telafi edici tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlıkça izin verilebi-

lir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 39 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“İşletme/işlettirme

MADDE 39/A – (1) Sulak alanlarda, Bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim,

işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı

ve diğer tesisler Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. Söz konusu tesislerin işletilmesi

ve/veya işlettirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/4/2014 28962

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 1/8/2017 30141

2- 23/10/2019 30927
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Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA

TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE
EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 18/1/2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile

onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yön-
temlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve
İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete`de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
448 inci maddesi ile bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen Ek-II’ye dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan ve

2 nci maddede belirtilen Tercihli Ticaret Anlaşmasını,
b) Armonize Sistem: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunla katılmamız uygun bu-

lunan Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası
Sözleşmede belirtilen şekilde ve Sözleşmenin ekinde yer alan pozisyonları, alt pozisyonları ve
bunlara ait sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon Notlarını ve Armonize Sistemin yo-
rumu ile ilgili Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Elektronik sistem: Menşe ispat belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun ya-

pılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçek-
leştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca
elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair altyapıyı,

d) Eşya: Hem girdileri hem de ürünleri,
e) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için bir Taraf Ülkedeki nihai işçilik veya işlemin gerçek-

leştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün madde fi-
yatlarının dâhil edilmiş olduğu elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenecek yurtiçi
vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

f) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Armonize Sistemi oluşturan Nomanklatürde
kullanılan fasılları (iki haneli kodlar), pozisyonları (dört haneli kodlar) ve alt pozisyonları (altı
haneli kodlar),

g) Girdi: Ürün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya aksam
ve benzerlerini,

ğ) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük
kıymetini veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraflardan birinde girdiler
için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,
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h) Gümrük idareleri: Türkiye’de Ticaret Bakanlığını ve Azerbaycan’da Devlet Gümrük
Komitesini,

ı) Gümrük kıymeti: İthalat ülkesine ihraç amaçlı satışlarda diğer tahsil edilebilir vergiler
ve ödenen miktarlar da dâhil olmak üzere eşya için gerçekte ödenen veya ödenebilir ücret olan
ithal eşyasının satış bedelini; eşyanın satış bedeline göre belirlenemediği hallerde;

1) Aynı eşyanın satış bedelini,
2) Benzer eşyanın satış bedelini,
3) İndirgenmiş kıymet yöntemini,
4) Hesaplanmış kıymet yöntemini,
5) Geri dönüş yöntemi kullanılarak belirlenen bedeli,
i) Gümrük ve Menşe Konuları Alt Komitesi: Anlaşmanın 19 uncu maddesinin dördüncü

fıkrası uyarınca kurulan Ortak Komitenin altında yer alan alt komite,
j) İhracatçı: Taraf Ülkelerden birinde ikamet edip eşyayı diğer Taraf Ülkeye ihraç eden,

eşyanın menşe ülkesini ispatlayabilen ve bunu sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
k) İkamet eden: Taraf Ülkedeki ulusal mevzuat uyarınca ikametgâh, daimi temsilciliği,

yönetimi, kayıt ya da yerleşim yeri veya diğer benzer özelliklerine göre vergiye tabii olan ger-
çek veya tüzel kişileri, iştirakleri veya kuruluşları,

l) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dâhil olmak üzere sanayi ve tarım ürünleri üze-
rinde her türlü yeterli işçilik veya işlemi,

m) İthalatçı: Taraf Ülkelerden birinde ikamet edip diğer Taraf Ülkeden eşyayı satın alan
kişiyi,

n) Menşeli girdilerin kıymeti: (ı) bendinde tanımlandığı şekilde, gerekli değişiklikler
yapılarak uygulanan bu tür girdilerin kıymetini,

o) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”: Eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere düzen-
lenen ve bir örneği EK-1’de yer alan belgeyi,

ö) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dâhil edilen diğer Taraf Ülke menşeli
her bir girdinin gümrük kıymetinin ya da bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi
halinde bir Taraf Ülkede girdiler için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan
değeri,

p) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan alıcıya
sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek
bir fatura kapsamına giren ürünleri,

r) Sınıflandırılma: Ürün veya girdilerin belirli bir fasıl, pozisyon ve alt pozisyon altında
sınıflandırılmasını,

s) Taraflar veya Taraf Ülkeler: Karasularını da içerecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti
ve Azerbaycan Cumhuriyetini,

ş) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa
bile imal edilmiş ürünü,

t) Yetkili idare: Taraf Ülkenin ulusal mevzuatı uyarınca “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”ni
düzenlemeye yetkili idareyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları
Menşeli ürünler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf

Ülkelerden biri menşeli kabul edilirler:
a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen ihracatçı Taraf Ülkede üretilen veya elde

edilen ürünler.
b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf Ülkede yeterli işçilik veya işlemden

geçirilmiş olmaları kaydıyla söz konusu Tarafta tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek
o Tarafta elde edilen ürünler.
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İkili menşe kümülasyonu
MADDE 6 – (1) 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Taraf Ülke menşeli

girdiler, diğer Taraf Ülkede bir ürüne dâhil edildiklerinde, o Taraf Ülke menşeli kabul edilirler.
Girdi olarak kullanılacak ürünler 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçen iş-
çilik veya işlemlere tabi tutulmuş olmaları kaydıyla bu girdilerin yeterli işçilik veya işleme
tabii tutulmaları gerekmez.

(2) Bir Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem 9 uncu maddede belirtilen iş-
lemlerin ötesine geçmez ise o Taraf Ülkede eklenen katma değerin imalatta kullanılan diğer
Taraf Ülke menşeli girdilerin kıymetini geçmesi kaydıyla elde edilen ürün o Taraf Ülke menşeli
olarak kabul edilir.

Tamamen üretilmiş veya elde edilmiş ürünler
MADDE 7 – (1) Aşağıdaki ürünler tamamen Taraf Ülkelerden birinde üretilmiş veya

elde edilmiş kabul edilirler:
a) Taraf Ülkelerin kendi topraklarından, sularından veya deniz yatağından çıkartılan iş-

lenmemiş ürünler veya madencilik ürünleri.
b) Ormancılık ürünleri dâhil Taraf Ülkede hasat edilen, toplanan veya harmanlanan bit-

kisel ürünler.
c) Taraf Ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
ç) Taraf Ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.
d) Taraf Ülkede doğmuş ve/veya yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilen ürünler.
e) Taraf Ülkede avcılık, balıkçılık veya su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden elde

edilen ürünler.
f) Taraf Ülkenin karasuları dışındaki denizlerden kendi gemileri ile elde edilen balıkçılık

ürünleri ve diğer deniz ürünleri.
g) Münhasıran (e) ve (f) bentlerinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin

bordalarında işlenen ve/veya üretilen ürünler.
ğ) Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait o ülkede toplanan kullanılmış

girdiler.
h) O ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.
ı) Münhasıran (a) ila (h) bentlerinde tanımlanan ürünlerden üretilen eşya.
(2) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen kendi gemileri veya kendi fabrika

gemileri terimi sadece aşağıda belirtilen gemi ve fabrika gemileri için uygulanır:
a) Bir Taraf Ülkede kayıtlı veya tescilli olanlar.
b) Bir Taraf Ülkenin bayrağı altında seyredenler.
c) En az yüzde 60’ı bir Taraf Ülke vatandaşlarına ait olanlar veya yönetim merkezi bir

Taraf Ülkede bulunan, müdür veya müdürleri, yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı
ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun bir Taraf Ülke vatandaşı olan ve ilave olarak, ortaklık
veya limited şirket durumunda, sermayesinin en az yarısı Taraf Ülkelere veya Taraf Ülkelerin
kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olanlar.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
MADDE 8 – (1) Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli

olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 45’ini aşmaması kaydıyla
5 inci madde hükümleri kapsamında, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul
edilir.

(2) Birinci fıkra, 9 uncu madde hükümlerine tabi olarak uygulanır.
Yetersiz işçilik veya işlemler
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki işçilik veya işlemlerin her biri ya da bunların iki veya daha

fazlasının bileşimi tek başına imalatın nihai sürecini oluşturmaz:
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a) Paketleme.
b) Basit karıştırma.
c) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama,

karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.
ç) Etiketleme, ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici

işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri parçalara ayırma.
d) Parçalara bölme.
e) Ayırma veya kalibrasyon.
f) İşaretleme.
g) Setler oluşturma.
ğ) Özel tasarım makineler veya alet veya teçhizat kullanımı ve konuyla ilgili eğitim

gerektirmeyen faaliyetleri kapsayacak şekilde basit montaj.
h) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yö-

nelik koruyucu işlemler.
ı) Ambalaj ayırma ve birleştirme.
i) Yıkama; temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.
j) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.
k) Basit boyama ve cilalama işlemleri.
l) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve perdah-

lama.
m) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri.
n) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çe-

kirdeklerini çıkarma.
o) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.
ö) Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (girdilerden

setler oluşturma dâhil).
p) Hayvan kesimi.
(2) Belirli bir ürüne uygulanan isçilik veya işlemin, birinci fıkra hükümleri kapsamında

yetersiz kabul edilip edilemeyeceğine karar verilirken, Türkiye’de veya Azerbaycan’da ger-
çekleştirilen işlemlerin tümü bir arada değerlendirilir.

(3) İşlemler esnasında özel beceriler, makineler, teçhizat veya ekipman gerekmemesi
halinde, bu gibi basit işlemler olarak kabul edilir ve yeterli işlem kriterini karşılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,

Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar
Nitelendirme birimi
MADDE 10 – (1) Ürün setlerinin menşe ülkesi tespit edilirken, sette yer alan her bir

madde yeterli işçilik ve işlem kriteri uygulanan ayrı bir nesne olarak değerlendirilir. Buna göre;
a) Muhtelif girdilerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize

Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini oluş-
turur.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda
aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında mün-
feriden değerlendirilir.

c) Armonize Sistemin 5 inci Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından
ürüne dâhil ediliyorsa menşe tespiti açısından da ürünün parçası kabul edilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 11 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen,

normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan ve bu nedenle
ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine,
alet veya araç içinde mütalaa edilir.
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Setler
MADDE 12 – (1) Armonize Sistemin 3 üncü Genel Kuralında tanımlanan setler, ken-

disini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise o ülke menşeli olarak addedilir.
(2) Bir set, menşeli ürünler ve menşeli olmayan ürünlerden oluşuyorsa, menşeli olma-

yan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15`ini geçmemesi kaydıyla set bir bütün
olarak menşeli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar
MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için imalatında kul-

lanılabilecek;
a) Enerji ve yakıt,
b) Tesis ve teçhizat,
c) Makine ve aletler,
ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların,
menşeini belirlemeye gerek bulunmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gereklilikler

Doğrudan nakliyat
MADDE 14 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele, sadece bu Yö-

netmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf Ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler
için uygulanır. Bununla beraber; ürünler, aktarma veya geçici depolama yoluyla ancak transit
geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük idarelerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma,
tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden
geçmemiş olmaları koşullarıyla gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir.

(2) Bir Taraf Ülke menşeli ürün, Taraf olmayan Ülkeler üzerinden boru hattı ile nakle-
dilebilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük
yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:

a) Ürünün, ihracatçı ülkeden transit ülkesi aracılığıyla geçişini kapsayan tek taşıma bel-
gesi.

b) Transit ülkesi gümrük idaresince düzenlenen, ürünlerin tam tanımını veren; ürünlerin
boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği hallerde kullanılan gemi veya diğer
nakil araçlarının adlarını gösteren; ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış ol-
duğunu kanıtlayan bir belge.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelerin temin edilememesi halinde herhangi bir
nevide ikame kanıtlayıcı belgeler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı, Menşe İspat Belgesinin Düzenlenmesi ve

Vize İşlemleri
“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”
MADDE 15 – (1) Azerbaycan menşeli ürünler, ithal edilmeleri esnasında bir örneği

EK-1’de yer alan “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanır.
“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 16 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”, EK-1’de yer alan basım talimatına

ve örneğe uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen
kuruluşlarca bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyan-
namesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak dol-
durulmak suretiyle düzenlenir.
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“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin doldurulması
MADDE 17 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” aşağıda yer alan hükümler çerçeve-

sinde doldurulur:
a) Belgeler, Taraf Ülkelerin resmî dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ül-

kenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.
b) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve

değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle
yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve
gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

c) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem
üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında
gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur.
Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir
tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde
beyan edilir.

İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” düzenlemek isteyen ihracatçı, belge-

leri onaylayacak gümrük idarelerinin ve/veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşların talep
edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine
getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Belgelerin elektronik sistem üzerinden sunulması
MADDE 19 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 17 nci madde

hükümlerine uygun olarak doldurulan “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” gümrük idareleri ve Ba-
kanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından onaylanmak üzere elektronik sistem üzerinden
sunulur.

(2) Elektronik sistem üzerinde “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” düzenlenmesi için, be-
yanda bulunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli
olmayan girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, eşyanın imalatında kullanılan Taraf menşeli
girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler
ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen
kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca
elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış
belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi
ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine ta-
bidir.

“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin gümrük idaresince incelenmesi ve vize edilmesi
MADDE 20 – (1) Gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, “TR-AZ

Menşe İspat Belgesi”nin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip bel-
gede kayıtlı eşyanın 5 veya 6 ncı madde hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğu veya sa-
yıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra ge-
rekli işlemleri tamamlar.

(2) Birinci fıkra uyarınca gümrük idareleri;
a) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını,
b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla menşe ispat belgesindeki

kayıtlara uygun olup olmadığını,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını,
ürüne ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından

verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri,
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fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini
incelemek ve ihraç konusu eşyayı 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol
eder.

(3) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”, Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil
olarak ancak gümrük idaresinin mührü veya kaşesi ile hüküm ifade ettiğinden, 21 inci maddenin
ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde alınan dökümde, belgenin (12) numaralı “Kontrol” kutu-
sunda elektronik sistem tarafından basılan ve beyanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük
idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi yer alır.

“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin kullanıma hazır hale getirilmesi
MADDE 21 – (1) Düzenlenen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” fiili ihraç gerçekleştiği

veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.
(2) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-

kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin 16 ncı maddeye göre belirlenen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede be-
lirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” üzerine
yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (13) numaralı “Başvuru Sahibinin
Beyanı” kutusu ihracatçı tarafından imzalanır.

“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin ihracattan sonra verilmesi
MADDE 22 – (1) 21 inci madde hükümlerine istisna olarak, “TR-AZ Menşe İspat Bel-

gesi”; hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlen-
memiş olması veya belgenin düzenlenmiş ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş
olduğu hususunun gümrük idarelerine ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlara tatmin edici
bir şekilde ispat edilmesi halinde, ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihracatçının elektronik sistem üzerinden yaptığı
talep ilgili gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından incelenir. Söz
konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair
dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının talebinin tamamen uygun olduğu
anlaşıldığı takdirde “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” vize edilerek onaylanır.

(3) İhracattan sonra verilen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin (5) numaralı “Resmi Göz-
lemler” kutusunda “SONRADAN VERİLMİŞTİR”, “SONRADAN VERİLMİŞDİR” veya
“ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi yer alır. İhracatçı ülke yetkili idarelerince bu şekilde
düzenlenen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”, ithalatçı ülke yetkili idarelerince kabul edilir.

Teknik nedenlerle “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin reddi
MADDE 23 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” bu Yönetmelikte öngörülen şekilde

düzenlenmemiş ise teknik nedenlerle reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;
a) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı

olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi
öngörülen şekil dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi,

b) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu ku-
tulardan birinin doldurulmaması,

c) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” (12) numaralı kutusunun mühürlenmemesi, yetkili
olmayan bir idare tarafından onaylanması,

ç) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” onaylanırken kullanılan mührün 30 uncu madde hü-
kümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,

d) İbraz edilen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin orijinal olmayıp fotokopi veya suret
olması,

e) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin (4) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan
ülkelerden birinin yazılması,
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gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” sonradan düzen-
lenebilir.

(2) Teknik nedenlerle reddedilen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” üzerine İngilizce di-
linde “NOT ACCEPTED” ibaresi yazılarak ve hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek
sonradan düzenlenen yeni bir “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”  alması için ithalatçıya iade edilir.
Ancak gümrük idareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya
hile yapıldığından şüphe edilmesi halinde reddedilen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin bir
kopyasını saklayabilir.

“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin ikinci nüsha düzenlenmesi
MADDE 24 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin çalınma, kaybedilme ve hasar gör-

mesi hallerinde ihracatçı elektronik sistem üzerinden, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresi
ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşun belgenin ikinci bir nüshasını onaylamasını talep ede-
bilir.

(2) Gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, kendilerinde bulunan ve
ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini
tespit ettikten sonra ikinci nüsha belgeyi onaylar.

(3) İkinci nüsha belgenin (12) numaralı kutusunda ilk menşe ispat belgesinin onay tarihi
ve seri numarası yer alır.

(4) İkinci nüsha belgenin (5) numaralı “Resmi Gözlemler” kutusunda “İKİNCİ NÜS-
HA”, “DUPLİKAT” veya “DUPLICATE” ibaresi yer alır.

“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin geçerliliği
MADDE 25 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”, ihracatçı ülkedeki onay tarihinden

itibaren on ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilmesi
gerekir.

(2) İthalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilecek “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”,
istisnai durumlar nedeniyle birinci fıkrada belirtilen süreden sonra da uygulanan tercihli mua-
mele çerçevesinde kabul edilebilir.

(3) Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin yetkili idaresi, eşyanın belirtilen son
tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”ni kabul ede-
bilir.

(4) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden ya-
rarlanabilmesi için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden
önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından ya-
zılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekir.

(5) İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu bölge müdürlüğüne intikal ettirir. İlgili
bölge müdürlüğü konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat
getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise belgelerin süresini en çok bir ay
uzatabilir.

“TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin ibrazı
MADDE 26 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat

gereğince ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilir. Söz konusu yetkili idare, “TR-AZ
Menşe İspat Belgesi”nin tercümesini talep edebilir. Ayrıca idare beyannameye ek olarak itha-
latçıdan, eşyanın Anlaşmanın koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep
edebilir.

(2) Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken “TR-AZ Menşe
İspat Belgesi”nin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz
edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumun-
da, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak ver-
giler kesin olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde,
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usulüne uygun “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu
takdirde; ibraz olunan “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin ithal edilen eşyaya ait olduğunun güm-
rük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süre-
sinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tu-
tarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine
iade edilir.

Destekleyici belgeler
MADDE 27 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” kapsa-

mındaki ürünlerin Taraf Ülkelerden biri menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını
yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla 18 inci maddede belirtilen belgeler arasın-
dadır:

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleş-
tirilen işlemleri belgeleyici nitelikte; örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğ-
rudan kanıtlar.

b) Taraf Ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin
menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

c) Taraf Ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde bu Ülke-
lerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

ç) Kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Taraf Ülkelerden birinde
bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış “TR-AZ Menşe İspat Bel-
gesi”.

“TR-AZ Menşe İspat Belgesi” ve tevsik edici belgelerin muhafazası
MADDE 28 – (1) Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;
a) Elektronik sistem üzerinden “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” düzenlemek isteyen ih-

racatçı, 18 inci maddede belirtilen belgeleri,
b) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”ni onaylayan gümrük idareleri ve Bakanlıkça yetki-

lendirilen kuruluşlar ihracatçı tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,
c) İthalatçı ülkenin yetkili idareleri, kendilerine ibraz edilen “TR-AZ Menşe İspat Bel-

gesi”ni,
en az üç yıl muhafaza eder.
Farklılıklar ve şekli hatalar
MADDE 29 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”ndeki beyanlar ile ürünlerin ithalat iş-

lemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler ara-
sında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin
olarak ortaya konması kaydıyla söz konusu “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin geçerliliğini ken-
diliğinden ortadan kaldırmaz.

(2) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe
yaratması söz konusu olmayan, yazım hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedil-
mesini gerektirmez.

ALTINCI BÖLÜM
Yetkili İdareler Arasında İşbirliği

Mühür ve adreslerin iletilmesi
MADDE 30 – (1) Taraf Ülkelerin yetkili idareleri, kendi idarelerinde “TR-AZ Menşe

İspat Belgesi”ni onaylarken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını ve “TR-AZ Menşe İspat
Belgesi”nin kontrolünden sorumlu yetkili idarelerinin adreslerini birbirlerine iletir. Bu bilgi-
lerdeki değişiklikler, diğer Tarafın yetkili idarelerine, değişikliğin hangi tarih itibarıyla geçerli
olacağını belirtmek suretiyle bildirilir.

Karşılıklı yardım
MADDE 31 – (1) Taraf ülkeler, yetkili idareleri vasıtasıyla birbirlerine “TR-AZ Menşe

İspat Belgesi”nin geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontro-
lünde yardımcı olur.
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Sonradan kontrol talebi
MADDE 32 – (1) İthalatçı ülke yetkili idareleri, “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin son-

radan kontrolünü talep edebilir.
(2) İthalatçı ülke yetkili idaresi, ihracatçı ülke yetkili idaresince verilen “TR-AZ Menşe

İspat Belgesi”nin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında
makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri
sonradan kontrol talebi ile 20 nci madde hükümleri çerçevesinde onaylayan ihracatçı ülke yet-
kili idaresine geri gönderir.

(3) İthalatçı ülke yetkili idareleri, “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” ve faturayı, yahut bu
belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ül-
kenin yetkili idarelerine geri gönderir. “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nde yer alan bilgilerin
doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini destekle-
mek üzere gönderilir.

Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 33 – (1) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin kontrol talebi, bu belgelerin Ba-

kanlığa (ilgili bölge müdürlüğüne) gönderilmesi suretiyle yapılır.
(2) “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin kontrol talebi; (12) numaralı kutunun, “TR-AZ

Menşe İspat Belgesi”ne ilişkin kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili idaresinin adı
ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılarak
doldurulması suretiyle yapılır.

(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak su-
retiyle onaylanır.

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
MADDE 34 – (1) Kontrol, ihracatçı ülke yetkili idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla,

ihracatçı ülke yetkili idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme
veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke yetkili idareleri “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin kontrol sonucunu
(12) numaralı kutuyu aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtir:

a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konur.
b) Kontrolü yapan yetkili idarenin adı ve kontrol tarihi yazılır.
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 35 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili idaresi,

kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.
(2) Kontrol sonuçlarında belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf

Ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hüküm-
lerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) İthalatçı ülke yetkili idaresine ibraz edilen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin son-
radan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi
ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük
işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin,
ihracatçı ülke yetkili idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra te-
minata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

(4) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz ko-
nusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde
yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili idareleri, istisnai
durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını redde-
debilir.
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Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana

gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli
kuruluşlarca Bakanlığa (Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne) ileti-
lir.

(2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 32 ila 35 inci maddelerde belirtilen sonradan kont-
rol işlemlerine ilişkin olup Taraf Ülkeler yetkili idarelerince kendi aralarında çözümleneme-
yenler veya 1 inci maddede belirtilen Anlaşmanın “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve
İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II”nin yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Gümrük
ve Menşe Konuları Alt Komitesine sunulur.

(3) Tatmin edici bir çözüme varılamaması halinde, etkilenen Taraf, Anlaşmanın “An-
laşmazlıkların Çözümü” bölümündeki anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına başvurabilir.
Bu durumda, Alt Komitede yapılan değerlendirmeler, anlaşmazlıkların çözümü mekanizma-
sında oluşturulan danışma sürecinde dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında 4458 sayılı Ka-

nun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükteki ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Serbest bölgeler
MADDE 38 – (1) Yetkili Gümrük İdaresi, nakliyeleri esnasında bir serbest bölgeyi kul-

lanan ve bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu olan eşyanın başka eşyayla değişti-
rilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme
tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Taraf Ülkelerden biri menşeli herhangi bir
ürün, bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal edildiği ve bir işçilik veya
işlemden geçirildiği takdirde, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hüküm-
lerine uygun olması koşuluyla ihracatçının talebi üzerine yeni bir “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”
ilgili gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından düzenle-
nir.

Diğer hususlar
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında Gümrük Yönetme-

liğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Anlaşmanın yü-

rürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici
depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay için-
de, eşyanın 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren
belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir “TR-AZ Menşe
İspat Belgesi”nin sunulması kaydıyla tercihli rejim uygulanabilir.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 1/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE
KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Merkez ve

Taşra Teşkilatının 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin
(g) bendi kapsamındaki mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi

kapsamındaki mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan usul ve easasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış-
tır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık eksiltme: Tekliflerin açılmasının ardından komisyon ve istekliler huzurunda

eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin
bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak veya ihale ko-
misyonu marifeti ile yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlem-
leri,

b) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-
ları ortak girişimleri,

c) Alım birimi: İdarenin merkez teşkilatinda alımları gerçekleştirmek üzere görevlen-
dirilen birim ile taşra teşkilatinda alımları gerçekleştirmek üzere görevlendirilen heyeti,

ç) Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı aday
veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve
şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin
yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

d) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından
benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve
uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

e) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP): İdare ile kamu alımları sürecine taraf
olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kamu İhale
Kurumu tarafından yönetilen elektronik ortamı,

f) Hizmet: Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında İdarenin
talebi üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen her türlü hizmetleri,

g) İdare: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,
ğ) İhale: Bu Yönetmeliğe göre belirlenen şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip
sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
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h) İhale birimi: İdarenin merkez veya taşra teşkilatinda ihaleleri gerçekleştirmek üzere
görevlendirilen birimini,

ı) İhale yetkilisi: İdarenin ihale, harcama ve alım yapma yetki ve sorumluluğuna sahip
kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan görevlilerini,

i) İstekli: Mal veya hizmet alımlarına teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bun-
ların oluşturdukları ortak girişimi,

j) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik do-
kümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

k) İhale işlem dosyası: Bu Yönetmeliğe göre belirlenen şartlarla mal veya hizmet alım-
larına ilişkin ihale veya alım sürecine ait bütün bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyayı,

l) Mal: Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında İdarenin talebi
üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve ta-
şınmaz mal ve hakları,

m) Ortak girişim: Mal veya hizmet alımı ihalesine veya diğer alım usullerine iştirak et-
mek üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan
iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

n) Sipariş mektubu: İdare tarafından bir alımın veya ihalenin üzerinde bırakılan istekliye
gönderilen, ihale konusu mal veya hizmete ilişkin talepleri içeren yazılı belge veya ihale harici
alımlarda “Sözleşme” niteliğindeki yazılı belgeyi,

o) Sözleşme: Bu Yönetmeliğe göre belirlenen şartlarla mal veya hizmet alımlarına iliş-
kin İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

ö) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale ve alımlarda isteklinin İdareye sunduğu
fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge veya bilgileri,

p) Ünite: Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları ile müstakil
müdürlükleri,

r) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

s) Yönerge: Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak yönergeyi,
ş) Yönetim Kurulu: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,
t) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamında alım yapılan istekliyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri, Yetki Limitleri ve Bildirim

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) İdare, bu Yönetmelikte ifade edilen düzenlemeler çerçevesinde, yapı-

lacak olan ihale ve alım işlemlerinde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizli-
liği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynak-
ların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı veya teknik açıdan zorunluluk olmadığı
sürece mal ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

(3) Yıllık yatırım programında ve işletme bütçesinde yer almayan, ödeneği bulunmayan
işler için ihaleye çıkılmaması veya alım yapılmaması esastır. Ertesi mali yılda gerçekleşebilecek
veya süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye
çıkılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Diğer
ihale usulleri özel hallerde kullanılabilir.

(5) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli is-
tekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ise ön yeterlik ve ihale dokümanı hazır-
lanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.
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(6) İhaleler kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. İhale işlemlerinde kârlılık; sa-
dece fiyatta en ucuz değil, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti ile sağlanır. Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen en düşük fiyat olabileceği gibi, ihale konusu malın/hiz-
metin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verim-
lilik, strateji, güvenlik, kamu payı, yeterlilik, yerlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat
dışındaki diğer unsurlarla birlikte dikkate alınarak belirlenir.

Sorumluluk
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen

her kademedeki personel; üstlenmiş/yetkilendirilmiş/görevlendirilmiş olduğu görev, yetki ve
ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

İhale ve alım organları
MADDE 7 – (1) İhale komisyonu, alım birimi ve ihale yetkilisinin yetkilendireceği di-

ğer alım ve ihale organlarıdır.
İhale yetkilileri ve yetki limitlerinin değiştirilmesi
MADDE 8 – (1) İdarenin ihale, harcama ve alım yapma yetki ve sorumluluğuna sahip

kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan görevlileri, ihale ve alım yet-
kilisidir.

(2) İhale yetkililerinin ihale, harcama ve alım limitleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
(3) İhale yetki limitleri gerek görüldüğünde Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu

onayıyla değiştirilebilir.
(4) 23 ila 25 inci maddelerde belirtilen parasal limitler Genel Müdürün teklifi ve Yö-

netim Kurulu onayıyla % 50’sine kadar arttırılabilir.
Yetki limitlerinin aşılması
MADDE 9 – (1) Yetki limitlerinin aşılmaması esastır. Ancak, limit aşımı olması duru-

munda, yeni duruma ilişkin yetki limiti sahibinin onayı ile işlem yapılabilecektir.
Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 10 – (1) İdare tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat önce-

likli olarak imza karşılığı elden yapılır.
(2) EKAP üzerinden tebligat yapılabilen hallerde, 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde işlem gerçekleştirilir.

(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci veya ikinci fıkrada belirtilen yön-
temler kullanılarak yapılamaması halinde aşağıda sayılan diğer yöntemlere başvurulur:

a) İadeli taahhütlü mektupla,
b) Elektronik ortamda,
c) Faksla.
(4) İmza karşılığı elden yapılan tebligatlarda tebligat yapılan tarih, iadeli taahhütlü mek-

tupla yapılan tebligatta mektubun teslim edildiği tarih, elektronik ortamda veya faks ile yapılan
tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

(5) Faks ile yapılan tebligatın aynı gün tebliğ edilmiş sayılabilmesi için tebligatın iadeli
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.

(6) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar
çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak, pilot veya koordinatör ortağın ya-
bancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu

isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Talep, Yaklaşık Maliyet, İhaleye Katılım Kuralları

İhtiyaç talep belgelerinin hazırlanması ve talep esasları
MADDE 11 – (1) Talep sahibi ünite ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlere ilişkin taleple-

rini hazırlar.
(2) İhtiyaç talep belgelerinde bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:
a) Talep adı, miktarı, birimi, açıklaması, talep tarihi, kullanım yeri,
b) Talep; Yatırım projesi kapsamında ise ilgili birimden temin edilecek ödenek tefriki

yazısı ve eki onaylar,
c) Teslim tarihi,
ç) Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek par-

çasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin talep formunda belirtilmesi mümkün-
dür.

Teslim tarihi
MADDE 12 – (1) Teslim tarihi, mal ve hizmetin istek sahibi üniteye ulaşması gereken

en son tarihtir. Bu tarih talep sahibi ünitece belirtilir.
(2) Teslim tarihinin tespitinde, ihtiyaç talep belgesinin düzenlenmesinden ihale ve alım

organına ulaşıncaya kadar geçecek süre ile alım birimi için gerekli araştırma ve satınalma süresi
göz önünde tutulur.

(3) Ayrıca, teslim tarihi tespit edilirken; talep sahibi ünitelerin dış piyasadan sağlanacak
mal veya hizmet isteklerinde; dış ticaret rejimine uygun olarak ilgili mercilere müracaat ve
transfer ile mevzuatlardan doğan süreleri, firmaların sevk ve imal durumları, muafiyet isteme
ve gümrükten çekiliş sürelerinin de göz önünde tutulması gereklidir.

Yaklaşık maliyet
MADDE 13 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi ve gerekli hallerde alım işlemleri

yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak
üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yak-
laşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında ya da davet yazısında yer verilmez, isteklilere,
alım veya ihale süreci ile ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler
MADDE 14 – (1) İdarece onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmeliğe göre ay-

rıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle alım konusu mal veya hizmet
için katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanaklarıyla bir-
likte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Yaklaşık maliyetin İdarece hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı,
teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yak-
laşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.

(3) İhale konusu alımın bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yak-
laşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında; işçilik, malzeme ve alımla ilgili diğer
hususlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Benzer şekilde alım konusu hizmet işinde
kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların İdare tarafından ve-
rilmesi durumunda da yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu
unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(5) İhale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları
açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Açık eksiltme uygulanan ihalelerde ve pazarlık
usulü ile yapılan ihalelerde ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır.
Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.
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(6) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli
ekinde yer verilir.

Yaklaşık maliyetin hesaplanması
MADDE 15 – (1) Mal alım ihalelerinde alım konusu malın; niteliği, miktarı, teslim sü-

resi ve diğer özel şartlarından gerekli olanları belirlenerek, hizmet alımlarında ise; ihale konusu
hizmeti oluşturan iş kalemleri, grupları ve bunlara ilişkin miktarlar ile diğer özel şartlar tespit
edilerek yaklaşık maliyet hesaplaması yapılır.

(2) İdare, yaklaşık maliyeti esas teklif veya fiyat bildirimlerinde KDV veya farklı nite-
likteki diğer giderleri hariç tutarak hesaplar.

(3) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; her bir iş kaleminin gerçekleştirilme-
sine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi,
birim fiyatı ve bu fiyata dâhil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

(4) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şart-
ları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer un-
surlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dâhil olan maliyetler gösterilir.

(5) İdare, mal ya da hizmetin niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak
suretiyle, aşağıdaki (a), (b) ve (c) bentleri çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını
veya tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar, birden fazla yöntemin kullanıl-
dığı durumlarda aritmetik ortalama alınarak hesaplama yapılır.

a) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan
yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

b) İdare, alım konusu mal ya da hizmetin özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek veya internet sayfalarında
yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.

c) İdare, alım konusu mal ya da hizmet ile ilgili daha önce alım yapmış ise bu alımlarda
ortaya çıkan sözleşme bedellerini Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili en-
dekslerden uygun olanı kullanmak suretiyle güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.
Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru
veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir. İdarenin ön-
ceki dönemlerde herhangi bir alımı olmamış ise diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya
benzer işlerdeki fiyatlarda güncellenerek kullanılabilir.

(6) İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen
fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler
yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

(7) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan
yazı veya elektronik iletide fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özellikle-
rine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur
ve fiyatlar katma değer vergisi veya farklı nitelikteki diğer giderler hariç tutularak istenir.

(8) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği durumlarda; İdarece
re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

(9) Aşırı düşük teklifler değerlendirmeye alınmayarak kalan tekliflerin ağırlıklı ortalama
hesaplama yöntemi uygulanarak da yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

Yaklaşık maliyetin güncellenmesi
MADDE 16 – (1) İhale komisyonu, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede

değişikliğe uğradığını belirlemesi durumunda; değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle
güncellediği yaklaşık maliyeti dikkate alabilir.
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Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 17 – (1) İhalelerde Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen fiil

veya davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında
Kamu İhale Kanununun dördüncü kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 18 – (1) 4734 sayılı Kanun ve bunu tadil eden kanunlarda ihalelere katılamı-

yacak olanlar için geçerli olan hükümler uygulanır.
İhale dışı bırakılma
MADDE 19 – (1) İhale dışı bırakılma işlemi 4734 sayılı Kanun ve bunu tadil eden ka-

nunlarda belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır.
(2) Ortak girişimlerde birinci fıkra düzenlemesi gereğince her bir ortak için ayrı ayrı

değerlendirme yapılır.
Ortak girişimler
MADDE 20 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş or-

taklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumlu-
luklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını
ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş
ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak, İdare işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi du-
rumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir.
İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptık-
larına dair anlaşma istenir.

(2) İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör
ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde; sözleşme im-
zalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi zorun-
ludur. İş ortaklığı anlaşma veya sözleşmesinde; iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişi-
lerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsor-
siyum anlaşma veya sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin,
işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak ara-
cılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacaklarının belirtilmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri, İhale Dokümanları ve İhale İlanı

Uygulanacak ihale usul ve yöntemleri
MADDE 21 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uy-

gulanabilir:
a) Açık ihale usulü,
b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
c) Pazarlık usulü.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ihale usullerine tabi olmayan mal veya hizmet alımlarında

aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanabilir:
a) İhale usulüne tabi olmayan alım yöntemi,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarından alım yöntemi.
Açık ihale usulü
MADDE 22 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usul

ile yapılan ihalelerde, ilan zorunlu olup teklifler ile birlikte yeterlik belgeleri bir arada sunularak
değerlendirme gerçekleştirilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 23 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin
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uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı
mal veya hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen
ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin on katına kadar olan belli istek-
liler arası ihale usulü ile yapılacak olan mal veya hizmet alımlarında en az üç istekli ön yeterlik
değerlendirmesine davet edilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen
ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin on katı ile Kamu İhale Kanunu-
nun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen
parasal limite kadar olan belli istekliler arası ihale usulü ile yapılacak olan mal veya hizmet
alımlarında ise ön yeterlik ilanı yapılır.

(4) Ön yeterlik şartnamesinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön
yeterlik değerlendirilmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli
kabul edilmez.

(5) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edi-
lenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda is-
tekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(6) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bil-
dirilir.

(7) İşin niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre
tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(8) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının iki den az olması veya teklif veren istekli
sayısının iki den az olması halinde ihale sonuçlandırılabileceği gibi ihale komisyonu tarafından
rekabetin sağlanmadığı gerekçesi ile iptal kararı da alınabilir.

Pazarlık usulü
MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında yapılan ihaleye hiç bir isteklinin teklif

vermemesi veya ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda geçerli teklif bulun-
maması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenil-
meyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya İdare tarafından önceden
öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu ol-
ması,

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması,

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç
gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nede-
niyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi,

e) İdarenin Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen ve her
yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin on katına kadar olan mamul mal, mal-
zeme veya hizmet alımları.

(2) Teknik ve idari şartnameler, sözleşme tasarısı ile diğer ihale dokümanları hazırlanıp,
ihale yetkilisinden ihale onayı alınır.

(3) Tekliflerin değerlendirme kriterlerine ilişkin hususlar, idari şartnamede belirtilir. İs-
teklilerden yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini ihale saatinden önce İdareye vermeleri iste-
nir.
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(4) Birinci fıkranın (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu
değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat
tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(5) İlan yapılmayan hallerde, davet edilecek gerçek ya da tüzel kişiler İdare tarafından
belirlenir. Davet edilen gerçek ya da tüzel kişiler dışında herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi
ihaleye katılamaz ya da sonradan davet edilemez.

(6) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi
üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik
şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, işin nitelik ve gereğine göre İdarece
isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere son yazılı tekliflerini almak veya açık eksiltme
yapmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. İhale komisyonu çalışmaları, teklifler ve ihalenin so-
nucu, gerekçeleri ile birlikte komisyon kararında gösterilir.

(8) Yedinci fıkraya göre ihale sonuçlandırıldıktan sonra ihaleyi kazanan istekli ile son
bir fiyat görüşmesi yapılabilir.

(9) Tekliflerin eşit olduğu ya da tüm tekliflerin yaklaşık maliyet üzerinde olduğunun
tespit edilmesi halinde açık eksiltme yöntemi uygulanarak ihale sonuçlandırılabilir.

(10) Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında yapılan mamul mal ve malzeme alımlarında,
ihaleyi kazanan firmanın bildirimden sonra en geç on gün içerisinde mamül mal ve malzemeyi
teslim etmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, sözleşme düzenlenmesi ve kesin te-
minat alınması zorunlu değildir.

İhale usulüne tabi olmayan alım yöntemleri
MADDE 25 – (1) Bu madde kapsamında; ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyul-

maksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan yeterlik kri-
terlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler
tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak mal veya malzeme temin edilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasında ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alın-
ması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname
ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar İdarenin takdirindedir.

(3) Bu maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı
takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması
yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorun-
ludur. İdarece gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları bu Yönetmelikte yaklaşık maliyetin
belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet hesaplanması zorunlu
olmayıp, İdarece gerek görülmesi halinde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçeve-
sinde yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

(5) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilân yapılmaksızın, sözleşme yapma ve teminat
alma zorunluluğu bulunmaksızın temin edilebilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
c) Mevcut mal, makine, tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve

standardizasyonun sağlanması için, ihtiyaç duyulan orijinal yedek parça, ek malzeme veya ba-
kım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişinin
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kendisi ile gerekli formaliteleri tamamlayarak, talep sahibi ünitenin de uygun görüşü alınarak,
sözleşme yapma ve teminat alma zorunluluğu olmaksızın alım gerçekleştirilir.

ç) İdarenin, Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve her
yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin yedi katını aşmayan ihtiyaçları.

d) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması.
e) Gemi kurtarma ve tahlisiye operasyonu esnasında temini gereken mal ve hizmet

alımları.
f) Deniz vasıtalarının yurt dışında görevlendirilmeleri halinde, ihtiyaç duyacakları mal

ve hizmet alımları ile görevli bulundukları yerlerde yapacakları mal ve hizmet alımları.
(6) Beşinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılacak alımlarda bu Yönetmelik kap-

samında hazırlanacak Yönerge ekinde yer alan “Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hiz-
metlere İlişkin Form” talep sahibi ünite tarafından, formdaki dipnot belirlemelerine göre dü-
zenlenir.

(7) Beşinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda İdarenin ihti-
yaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla davet edilecek istekli ile teknik şartlar ve fiyat
üzerinde görüşme yapılarak onaya yetkili merciinin onayını almak suretiyle ihtiyaçlar temin
edilebilir.

(8) Beşinci fıkranın (d) bendinin uygulanması halinde, Yönetim Kurulunun ıttılasına
sunulmak kaydıyla Genel Müdürlük Makamından onay alınması ve piyasa fiyat araştırması
yapılması zorunludur.

(9) Bu madde kapsamında yapılan alımlarda talep halinde iş deneyim belgesi düzenle-
nerek verilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarından alım
MADDE 26 – (1) İdarece gerekli görülmesi halinde genel ve özel bütçeli idareler, özel

idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, araştırma kuruluşları, teknoloji
geliştirme bölgeleri, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe
sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların ya-
rıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip ol-
dukları, sattıkları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan doğruya bu kuruluşlardan teminat
zorunluluğu olmaksızın bir protokol kapsamında temin edilebilir.

(2) Söz konusu kuruluşun bu maddedeki koşulları protokol süresi boyunca koruması
esastır. İdarenin ilgili kuruluşun bu koşulları kaybettiğini tespit etmesi halinde protokolü fesih
hakkı bulunmaktadır. Ancak; İdare, protokolün feshi halinde hizmetlerde zaafiyetin yaşanaca-
ğına veya kamu menfaatine zarar gelebileceğini gerekçeleri ile belirterek ihale yetkilisi onayı
ile işi tamamlatabilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanı
MADDE 27 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile teknik şartname, ihtiyaç listesi, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
(2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ön yeterlik dokümanında;

adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin ön-
görüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile üçten az olmamak üzere listeye
alınacak aday sayısı da ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.
İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması
MADDE 28 – (1) İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını bu Yönetmeliğe uygun

olarak hazırlar. Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında mu-
hafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde İdarece gerekli güvenlik önlemleri alınarak,
ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.
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(2) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı bu Yönetmelik ile bu Yönetmelik kapsamında
hazırlanacak Yönerge esas alınarak hazırlanır.

(3) İdare, ihale dokümanını ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak
hallerde ise davet tarihine kadar hazırlar. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak iha-
lelerde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan veya davet tarihine kadar ha-
zırlanır.

(4) İhale veya ön yeterlik dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, yabancı
isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde
de hazırlanabilir. Bu durumda, başka dillerde hazırlanan doküman da ihale dokümanlarına dahil
edilir, ancak, dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde
Türkçe metin esas alınır.

Şartnameler
MADDE 29 – (1) Mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın ya da hizmetin özelliğinin
gerektirdiği hallerde teknik şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak danışmanlık
hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

İdari şartname
MADDE 30 – (1) İdari şartname, Yönerge ekindeki tip idari şartname esas alınarak ha-

zırlanır. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre
Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer
ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenebilir.

(2) İdare, tip idari şartnamede düzenlenmeyen, ancak, işin özelliğine göre düzenlen-
mesine gerek duyulan hususları maddeler halinde düzenleyerek idari şartnamenin “Diğer Hu-
suslar” bölümüne ekleyebilir.

Ön yeterlik şartnamesi
MADDE 31 – (1) İdare, bellli istekliler arasında ihale usulü ile yapacağı ihalede, ön

yeterlik şartnamesini, Yönerge eki tip ön yeterlik şartnamesini esas alarak hazırlar. Tip ön ye-
terlik şartnamesinde boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar; işin özelliğine göre Kamu
İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre dü-
zenlenebilir.

(2) İdare, tip ön yeterlik şartnamesinde düzenlenmeyen ancak, işin özelliğine göre dü-
zenlenmesine gerek duyulan hususları, maddeler halinde düzenleyerek ön yeterlik şartname-
sinin “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

Teknik şartname
MADDE 32 – (1) İdare; hizmet alımlarında işin teknik ayrıntılarını ve şartlarını, mal

alımlarında ise alınacak malın teknik kriterleri ve özelliklerine yer verilen bir teknik şartname
hazırlar. Bu hususlar dışında istenecek bilgi veya belgeler için Yönerge ekinde yer alan “İhale
Bilgi Formu” veya “Alım Bilgi Formu” doldurularak teknik şartnameye eklenir.

(2) İhale konusu malın/hizmetin tek kaynaktan ve/veya uluslararası kabul gören, parça
numarası, üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ve benzeri yolla alınabileceğini, usulüne
göre belirlenmesi halinde, bu durumun gerekçeleri ile birlikte yetki limitleri çerçevesinde ilgili
merciin, onay alındığı yazıda belirtilmesi koşuluyla teknik şartname hazırlanmaksızın alım ya-
pılabilir.

(3) Teknik şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir, belli bir marka,
model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik
özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, İdare standardizasyon veya teknik zorunluluklar
nedeniyle birden fazla ürünü içine alan bir kalite bandı oluşturmak amacıyla “veya dengi, veya
muadili, ve benzeri gibi” ifadeler yer verilmek şartıyla marka, model veya patent belirtebilir.
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(4) Teknik şartnamelerde; ihtiyaç konusu alımın bütün özellikleri, cinsi, miktarı, ka-
rakteristiği, varsa evrensel kodu ile ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu
sağlamaya yönelik düzenlemeler, garanti, teslim yeri ve şekli belirtilir.

(5) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım
kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.

(6) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek
parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

(7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari
şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kri-
terleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul ko-
misyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık
olması gerekir.

(9) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında; yüklenici tarafından öncelikle malın
prototipinin İdareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına
yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

(10) Alım konusu malın niteliği gereği yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörül-
mesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında be-
lirtilir.

(11) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik
düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması du-
rumunda; İdare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri,
teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(12) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın
kullanımına yönelik düzenleme yapılabilir.

(13) Teknik şartname hazırlanmayan durumlarda;
a) İş emirleri,
b) Teknik kriterleri belirtir doküman,
c) Katalog,
ç) Numune,
gibi bilgi ve belgeler ile sarf malzeme veya yedek parça alımlarında mevcut mal veya

ekipmanın marka, model, tip, parça numarası ve benzeri bilgileri ihtiva eden dokümanlar teknik
şartname yerine geçecek belgeler olarak kabul edilir.

(14) Teknik şartname düzenlenmesinin mümkün olmadığına karar verilen mal alımla-
rında, talep konusu mala ilişkin açıklayıcı bilgi, talep ile birlikte ilgili üniteye intikal ettirilir.

Sözleşme tasarısı
MADDE 33 – (1) İdare, sözleşme tasarısını Yönerge ekinde yer alan tip sözleşmeyi

esas alarak hazırlar.
(2) Tip sözleşme tasarısında boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine

göre düzenlenir.
(3) İdare, tip sözleşmede düzenlenmeyen, ancak, işin özelliğine göre düzenlenmesine

gerek duyulan hususları, maddeler halinde düzenleyerek sözleşme tasarısının “Diğer Hususlar”
bölümüne ekleyebilir.

İhale onayının alınması
MADDE 34 – (1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler,

sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin
onayına sunulur.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  19 Mart 2021 – Sayı : 31428



İhale işlem dosyası
MADDE 35 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu

dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre aşağıdaki belgeler yer alır:
a) İhale onay belgesinin düzenlendiği tarihe kadar oluşturulan ihaleye ilişkin her türlü

talep, onay, yazışmalar ile ihale onay belgesi ve ekleri,
b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate

alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer
aldığı açıklama belgesi,

c) Zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar,
ç) İlan ve/veya davet metinleri,
d) Aday veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler,
e) İhale komisyonu tutanak ve kararları,
f) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.
İhale ve ön yeterlik ilan süreleri ve kuralları ile davet mektubu
MADDE 36 – (1) İhale ve ön yeterlik ilanı, Kamu İhale Kanunu ekinde yer alan stan-

dart formlar kullanılarak yayımlanır.
(2) İhale veya ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgilerin ihale veya ön yeterlik doküma-

nını oluşturan belgelerdeki düzenlemelere uygun olması gerekir. İhale ve/veya ön yeterlik do-
kümanında belirtilmeyen hususlara, ihale ve ön yeterlik ilanında yer verilemez.

(3) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yayımlanamaz.
(4) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü

veya son başvuru günü dikkate alınmaz.
(5) İhaleler; işin özelliğine göre isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli

süre tanınarak aşağıdaki şekillerden biri veya birkaçı ile ilan edilmek suretiyle duyurulur:
a) Gazete ile ilan: Gazete ilanları Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılan ilandır. Basın

İlan Kurumu vasıtası ile ilan yapılamayan yerlerde valilikler, kaymakamlıklar veya belediyeler
vasıtasıyla yapılabilir.

b) Ticaret veya sanayi odaları ile ilan: Birlik ve kooperatifler ile benzer nitelikteki oda,
meslek kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan ilandır.

c) İdarenin web sitesi veya EKAP üzerinden yapılan ilan.
(6) Açık ihale ve pazarlık usulu ihalelerde, ihale ilan süreleri yedi günden az olmamak

üzere İdarece tespit edilir.
(7) Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ilanlar, son başvuru tarihinden en az

yedi gün önce yapılmalıdır. Ön yeterlik sonucu yeterliği belirlenen adaylara son teklif verme
gününden en az yedi gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

(8) Pazarlık ya da belli istekliler arası ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, ilan
yapılmayan hallerde tekliflerin teslim edileceği tarihten en az üç gün önce, en az üç istekli
davet edilir.

(9) Uluslararası ilan yapılmak suretiyle yapılacak ihalelerde, yukarıda belirtilen ilan
sürelerine oniki gün eklenir.

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve elektronik ortam
üzerinden indirilmesi

MADDE 37 – (1) İdare, ihale şartnamelerini kamu kurum ve kuruluşlarına, yabancı
elçilik, konsolosluk ve ataşeliklerine bedelsiz olarak verebilir. Ön yeterlik dokümanı veya ihale
dokümanı, İdarenin kurumsal web sitesi ile İdarenin ilan ya da davette belirtilen adresinde be-
delsiz olarak görülebilir. İhale ilanının EKAP üzerinden yayımlandığı durumlarda ihale dokü-
manı EKAP’ta görülebilir.
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(2) Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanları İdarece her sayfası onaylanarak ihale
işlem dosyasında muhafaza edilir. İhaleye katılmak için onaylanmış dokümanların bir kopya-
sının İdareden satın alınması zorunludur. Doküman satış bedeli İdarece belirlenecek olup, ilan
veya davet dokümanında düzenlenecektir. Ancak, ilan ya da davet mektubunda düzenlenmesi
şartıyla doküman İdarenin belirleyeceği elektronik ortamlardan indirilirse satın alınmış sayı-
lır.

İhale komisyonları
MADDE 38 – (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ihale ilanı veya davet

tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.
(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur.

Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali iş-
lerden sorumlu personel ve ilgili üniteden bir personel olması zorunludur. Komisyonun eksiksiz
toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile birlikte aynı sayıda yedek üyeler belirlenir. Komis-
yonun toplantılarına başkan ve üyelerin bizzat katılması esastır. Ancak, asıl üyelerin izinli, ra-
porlu veya geçici görevli bulunmaları halinde, ihale yetkilisi onayında belirtilen yedek üyeler
ihaleye katılır. Öngörülemeyen nedenlerde yedek üyelerinde ihaleye katılamaması halinde ihale
saatinden önce ihale yetkilisince görevlendirilecek İdare personelinin katılımı ile ihale komis-
yonundaki eksik kişi sayısı tamamlanır.

(3) İhale komisyonunun İdarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihalenin
niteliği gereği yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kamu İhale Kanunu
kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon
üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu
olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzala-
mak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon baş-
kan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzala-
nır.

(5) İhale komisyonu, ihale kapsamında sunulan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli
gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, il-
gililerce ivedilikle yerine getirilir.

(6) İhale dokümanlarının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde
İdare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine elden veya elektronik ortamda verilir ya
da gönderilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale dokümanlarının
birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması ha-
linde ise ihale dokümanlarının bir örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur. İhale komis-
yonunda görev alacak başkan veya üyeler ihale işlem dosyasını ilgili birimde görebilir ve ge-
rekli incelemeyi yapabilir.

(7) İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. İdare Yönetim Kurulunun ihale
yetkilisi olduğu durumlarda da Yönetim Kurulu üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 39 – (1) İlan veya davet yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında

değişiklik yapılmaması esastır.
(2) Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya

teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi ya da İdareye yazılı olarak bildirilmesi
halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir.

(3) Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak
ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde, doküman satın alanların tamamına bu Yönetmelikte düzenlenen bildirim ve tebligat
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esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksiklik-
lerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, düzeltme ilanı yapıl-
ması ile mümkündür. Düzeltme ilanı ihale tarihinden en az üç gün öncesinde ilk ilanın gerçek-
leştirildiği yöntem ile yapılır.

(4) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale ve/veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak
üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; teklif-
lerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını
geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı tanınır.

(5) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokü-
manında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya son başvuru tarihin-
den üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak
açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(6) Açıklama talebinin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, ihale do-
kümanının bir parçası olarak doküman satın alanların tamamına bu Yönetmelikte düzenlenen
bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Açıklamada, sorular ve İdarenin ayrıntılı
cevapları yer alır; ancak, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

(7) İsteklilerce yapılan bildirim üzerine gerçekleştirilen incelemede; başvuruların ya
da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik
hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme
yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine üç günden az süre kalmış
olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru ve/veya ihale
tarihi en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların
veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak
düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 40 – (1) İdarenin gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde iha-

lenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği
hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale iptal
ilan formu kullanılarak ihalenin iptal edildiği hususu ile gerekçesi aday, istekli veya istekli ola-
bileceklere tebliğ edilir.

(3) İhalenin iptal edilmesi halinde, yapılmış olan bütün başvurular veya verilmiş olan
bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve açılmaksızın iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle
İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(4) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler ve İstenecek Belgeler

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler
MADDE 41 – (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlen-

mesi amacıyla istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde olamaz.
(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve aranılacak kriterlerin, ihale ve-

ya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında
belirtilmesi zorunludur.

(3) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak ihalede; yeterliği tespit edilenler
arasından belli sayıda isteklinin davet edilmesinin öngörüldüğü durumlarda, ön yeterlik dokü-
manında; asgari yeterlik kriterleri ile ikiden az olmamak üzere teklif vermeye davet edilecek
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aday sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemine yer verilir. Puanlama ve değerlen-
dirme yüz tam puan üzerinden aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı; asgari on, azami
kırk puan olabilir.

b) Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı; asgari altmış, azami
doksan puan olabilir.

c) Yeterlik kriterlerinden her birine en fazla yirmibeş puan verilebilir.
(4) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak ihalelerde, asgari yeterlik kriterlerini

sağlayan aday sayısının, teklif vermek üzere davet edilecek aday sayısından fazla olması du-
rumunda; en yüksek puandan başlanarak, ön yeterlik dokümanında belirtilen sayıda adayın yer
aldığı liste oluşturulur. Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının öngörülen
sayıyı aşması halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınarak teklif vermeye davet
edilir. İhalenin iptal edilerek belli istekliler arasında ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılması
durumunda, ön yeterlik dokümanında yeterlikleri tespit edilenler arasından davet edilmesi ön-
görülecek aday sayısı, iptal edilen ihalede öngörülen sayıdan az olamaz.

(5) Ön yeterlik ile gerçekleştirilen ihalelerde; bankalardan temin edilecek belgeler, iş
hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri
parasal tutar olarak belirlenir.

(6) Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde; ilanda ve dokümanda işin baş-
vuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen
yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda
bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.

(7) Ortak girişimin yeterli bulunması ortakların her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu
göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak girişimin ihaleden önce
bozulması halinde davet mektubu geçersiz sayılır.

(8) İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, konsorsiyumların ihaleye katılıp
katılamayacağının, katılabilecekler ise işin uzmanlık gerektiren kısımlarının ihale veya ön ye-
terlik ilanları ile ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmesi zorunludur. Konsorsiyumlar
tarafından yeterlik belgelerinin nasıl sunulacağı idari şartnamede veya ön yeterlik şartname-
sinde ayrıca belirtilir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, bir konsorsiyum ortağı tara-
fından birden fazla kısma teklif verilebilir.

(9) Yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin ihalelerinde, iş hacmi ile iş deneyi-
mine ilişkin belgelerde aranılacak oranlar, ilgisine göre 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile 4/3/2009 ta-
rihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(10) İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belge-
lerinin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tu-
tarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası döviz alış kuru üzerinden değerlendirilir.

İstenecek belgeler
MADDE 42 – (1) İdare; ihale dokümanları kapsamında aşağıdaki belgeleri yeterlik

kriteri olarak tespit edebilir. Bu durumda aday veya isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için
ihale dokümanlarında sayılan belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
b) Aday veya isteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,

üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
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Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması ha-
linde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif veya başvuru mektubu,
ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin mali işlerinden sorumlu
ünitesine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yükleniciye yaptırılacak iş-
lerin listesi,

f) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında
o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgeler.

(2) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler şunlardır:
a) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu

veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
b) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu işle ilgili

cirosunu gösteren belgeleri,
c) Banka referans mektubu.
(3) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler şunlardır:
a) Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren

belgeler,
b) Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu,
c) Ulusal veya uluslararası standart belgeleri,
ç) Kalite yönetim sistem belgesi,
d) Çevre yönetim sistem belgesi,
e) Hizmet yeterlilik belgesi,
f) Yetkili satıcı veya imalatçı belgesi,
g) Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik belgeler,
ğ) Alımı yapılacak malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman.
(4) Bu maddede sayılan belgeler ile işin niteliğine göre istenecek diğer belgelerden han-

gilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine
uygun biçimde İdare tarafından belirlenerek idari şartname veya ön yeterlik şartnamesinde dü-
zenlenir ve ihale ilanlarında belirtilir.

(5) İdare, Yönergede, bu maddede sayılan belgelerin taşıması gereken özellikleri, bel-
gelerin istenmesine ilişkin koşulları, belgelerin sunulması, değerlendirilmesi ve güncellenme-
sine yönelik işlemleri düzenler.

Belgelerin sunuluş şekli
MADDE 43 – (1) Belgelerin sunulmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bunu

tadil eden Kanun hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM

Başvuru ve Teklif Mektupları, Teminatlar ve Tekliflerin Şekli
Başvuru ve teklif mektuplarının şekli
MADDE 44 – (1) Başvuru ve teklif mektupları, Yönerge ekinde yer alan standart form-

lar esas alınarak hazırlanır.
(2) Teklif mektubunun;
a) Yazılı olması,
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b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de

faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ol-

ması,
zorunludur.
(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı

veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması zorunludur.
(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerekti-

ren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum or-
taklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsi-
yumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve
teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir ek-
siklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mek-
tuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurula-
maz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 45 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi,

ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar
dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

(2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştiril-
memek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik
süresi kadar uzatılabilir.

Teminatlar
MADDE 46 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin en az

% 6’sı oranında kesin teminat alınır. Ancak, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (e) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde tes-
lim edilmesi ve bunun İdarece uygun bulunması halinde, kesin teminat alınması zorunlu de-
ğildir.

(3) Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul
edilir.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi
halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin Yönerge ekinde yer alan standart form-
lara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mek-
tupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması duru-
munda, mektuba; mektubu düzenleyen kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunul-
mayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir.
Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden
az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
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(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu malın kesin kabul tarihi ve garanti
süresi öngörülen alımlarda ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından belir-
lenerek, sözleşmeye davet mektubunda düzenlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya
işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri
veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak, ortaklardan herhangi biri tarafından Kamu İhale
Kanunu kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden
elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine
göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kı-
sımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin te-
minat verilmesi zorunludur.

(8) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek
bedelin, en az % 6’sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat
alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden
kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

(9) Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının en az % 6’sı
oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Bu bedel üze-
rinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

(10) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getiril-
diği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten
sonra alınmış olan kesin teminat veya varsa ek kesin teminatların, Sosyal Güvenlik Kurumun-
dan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti
süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngö-
rülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(11) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları
ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya
varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir; varsa
kalanı yükleniciye geri verilir.

(12) İşin konusunun yurt içi veya yurt dışı piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı
olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Tekliflerin dili, türü ve geçerli para birimi
MADDE 47 – (1) Teklifin dili: Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokü-

manlar Türkçe olmalıdır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte
verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe
tercümesi esas alınır. Uluslararası ihalelerde ise ihalenin başlangıcından dosyanın kapanmasına
kadar olan merhalelerde Türkçe ve İngilizce lisan kullanılacak olup, iki lisan arasında tercüme
farklılıkları olduğu takdirde Türkçe olan geçerli olacaktır.

(2) Teklif Türü: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde her bir iş kaleminin
miktarı ile bu iş kalemleri işin teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif alınır. Ancak, şartlara göre götürü bedel teklif alınabilir.

(3) Tekliflerde Geçerli Para Birimi: Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur.
Ancak, ilgili mevzuatın izin vermesi ve İhale Onay Belgesinde belirtilmek şartı ile başka para
birimi cinsinden teklif alınabilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Başvuruların ve Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması, Alınması,

Açılması ve Değerlendirilmesi
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 48 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya ka-
şelenir.

(2) Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hü-
küm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alı-
namaz ve değiştirilemez.

Başvuru belgelerinin hazırlanması ve sunulması
MADDE 49 – (1) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa

konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi,
başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan
yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

(2) Başvurular ön yeterlik dokümanında belirtilen başvuru saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen başvuru zarfları kabul edilmez
ve açılmaksızın iade edilir. Başvuru zarfları iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile
gönderilecek başvuruların ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan başvuruların alınış
zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin
tamamlatılması

MADDE 50 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye
verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

(2) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 48 inci ve 49 uncu mad-
delerin birinci fıkralarına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye
alınmaz.

(3) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(4) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin iş-

lemler; Yönerge eki tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kul-
lanılarak gerçekleştirilir.

(5) Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında,
aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu,
Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek
gösterilir ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol
edilir.
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(6) İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak
tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere
imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

(7) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler aday veya isteklilerce
sunulmaması halinde, bu eksik belgeler İdarece tamamlatılamaz.

(8) İhale komisyonunun talebi üzerine İdare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması
ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı
olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak, bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında
değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun
hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(9) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan bel-
gelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece iki iş gününden az olmamak üzere belirlenen
sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri ta-
mamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir
kaydedilir.

(10) İdarece bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde
aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte
düzenlenmesi halinde, bu belgelerin, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla
ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.

(11) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim
fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değer-
lendirme dışı bırakılır.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 51 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik başvuru belgeleri

ile 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentlerine göre yapılan ihalelerde yeterlik
başvuru belgeleri; bu Yönetmelik ve Yönerge eki tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçeve-
sinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 52 – (1) Teklifler; bu Yönetmelik ve Yönerge eki tip şartnamelerde belirtilen

esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.
Aşırı düşük teklifler
MADDE 53 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra; verilen

tekliflere, İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete veya ihale dokümanındaki diğer hükümlere
göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği
süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrın-
tıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu; yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açık-
lamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
MADDE 54 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyat esasına göre veya fiyat ile

birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.
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(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen en düşük fiyat olabileceği gibi,
ihale konusu malın/hizmetin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti,
maliyet etkinliği, verimlilik, strateji, güvenlik, kamu payı, yeterlilik, yerlilik, kalite ve teknik
değer gibi unsurlar fiyat dışındaki diğer unsurlarla birlikte dikkate alınarak belirlenir.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler ihale do-
kümanlarında belirtilir.

Açık eksiltme
MADDE 55 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat esasına göre belirlendiği

açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde teklif edilen fiyatların en düşüğü üzerinden de-
ğerlendirme yapılır.

(2) İdare yeterli görülen isteklilere açık eksiltme davet formu göndererek aynı anda ek-
siltmeye davet eder.

(3) Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri açık eksiltme başla-
madan önce bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

(4) Davette; eksiltmenin tarihi, süresi, tur sayısı ve eksiltme oranı gibi gerekli hususlar
belirtilir.

(5) Yeni teklifler Komisyon ve istekliler huzurunda verilir. Yeni teklifler; en az eksiltme
oranı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde, ek-
siltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamı, eksiltilmiş
teklif olarak verilir.

(6) Eksiltmede tur sayısı beşi geçemez. Son tur mutlaka kapalı zarfta yazılı teklif olmak
üzere diğer turlar sözlü yapılır. Turlardan birinde teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda teklif
veremez.

(7) Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek
önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

(8) Eksiltme sonucunda verilen son yazılı teklifler esas alınarak en düşük teklif veren
istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir.

(9) Açık eksiltme yapılan ihalelerde eksiltme sonucunda eşitlik olması halinde, teklifi
eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek ekonomik
açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(10) İhale komisyonunun ikinci en avantajlı teklif sahibini belirleme zorunluluğu bu-
lunmamakta olup, gerektiğinde bu tespit yapılabilir.

Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme
MADDE 56 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı un-

surların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; ihale konusu mal ya da hizmetin özelliği
göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve
teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi
ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune
idari şartname ve/veya teknik şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde
belirlenemez.

(4) Fiyat dışı unsurların; parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ve hesaplama yöntemine
yönelik düzenlemeyi ihale konusu işi talep eden ünite veya İdarece belirlenen görevliler belirler,
bu belirlemeye ilişkin gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin
ekinde yer alır.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  19 Mart 2021 – Sayı : 31428



Yerli malını teklif edenler veya yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması
MADDE 57 – (1) Uygulama 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bunu tadil eden Ka-

nunlarda belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 58 – (1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı

teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale
yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, 55 inci maddenin onuncu
fıkrası saklı kalmak kaydı ile ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kuru-
mundan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin
de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve
ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(5) Geçici teminat hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale so-
nuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında İdareye verilen asıl
belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir.
Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, İdarece onaylı bir suretinin
ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

(6) Türk Lirası dışındaki geçici teminat olarak kabul edilen değerlerin isteklilere iadesi
sırasında teminat değerlerine ilişkin belgenin İdarece onaylı bir sureti ihale işlem dosyasında
muhafaza edilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmeye davet
MADDE 59 – (1) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; en geç beş

gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye 19 uncu madde gereği istenen belgeler ile kesin
teminat ve diğer sözleşme imzasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmenin ak-
dedilmesi gerektiği tebliğ edilir.

Sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 60 – (1) İhale üzerinde kalan istekli 19 uncu madde gereği istenen belgeler

ile kesin teminat ve diğer sözleşme imzasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirerek sözleş-
meyi imzalamak veya siparişi kabul etmek zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici
teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda
İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi
kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme
imzalayabilir.

(2) 19 uncu madde gereği istenen belgelerin değerlendirilmesinde Kamu İhale Genel
Tebliği hükümleri uygulanır.

(3) İdarenin belirlenen sürede sözleşmeyi yapmaması veya sipariş vermemesi halinde,
geçici teminat iade edilir. Bu durumda, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç
beş takvim günü içinde, on takvim günü süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, ta-
ahhüdünden vazgeçebilir. İstekli başka hiçbir sebeple masraf, zarar ve ziyan iddiasında bulu-
namaz.
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(4) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sözleşme Süreci, Fesih ve İlgili İşlemler

Sözleşmeler ve sipariş mektupları
MADDE 61 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.
(2) Sözleşmeler; ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak (yüklenicinin ortak

girişim olması halinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır) veya
İdarece, yükleniciye sipariş mektubu yazılması ve teyit alma şeklinde akdedilir. İdare, bu iki
şekilden birini seçmekte serbesttir. Noter marifetiyle sözleşme yapılması İdarenin takdirinde-
dir.

(3) Yüklenicinin süresi içinde sözleşmeyi imzalamaması veya taahhüdünden vazgeç-
mesi halinde ihtara, protesto çekmeye, hüküm veya yüklenicinin rızasını almaya ve sair kanuni
işlem yapılmasına lüzum kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve akdedilmiş ise sözleşme
feshedilir.

(4) Hizmet alım sözleşmeleri süresi üç yılı aşamaz.
(5) Sözleşmeler yetki limitlerine göre ilgili onay merciinin imzalarıyla yapılır.
Sözleşmede yer alması gereken hususlar
MADDE 62 – (1) Sözleşmede yer alması gereken hususlar şunlardır:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı ve süresi,
b) İdarenin adı ve adresi,
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,
ç) Sözleşmenin bedeli, türü ve işin süresi,
d) Ödeme yeri ve şartları,
e) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,
f) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları,
g) Gecikme halinde alınacak cezalar,
ğ) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
h) Anlaşmazlıkların çözümü,
ı) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
i) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,
j) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,
k) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında gerekli olabilecek diğer hususlar.
Fiyat farkı, iş artışı ve eksilişi
MADDE 63 – (1) Fiyat farkı verilebilmesi hususunda şartnamesinde belirtilmesi ko-

şuluyla, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesi öngörülen durumlarda, 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında çıkarılan
Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde işlem yapılır.

(2) Sözleşmede belirtilen işin artışı: Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörül-
meyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) Asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleş-

melerinde % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki
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hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanama-
yacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir. Ancak, bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun
olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Gemi bakım ve onarım hizmet alımlarında klas kuruluşunun ve/veya yetkili kuru-
luşların bakım, onarım esnasında önceden tespit edilemeyen ek bir hizmet alımı gerekmesi ha-
linde sözleşme bedelinin % 20’sine kadar yetkili merciinin onayını alarak işe devam edilir.

(4) İş eksilişi, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunu tadil eden Kanun-
larda belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır.

Mücbir sebepler
MADDE 64 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare

tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yük-
leniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı
olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelenmesi zorunludur. Mücbir
sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edi-
lerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Sözleşmenin devri
MADDE 65 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına

devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz dev-
redilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 68 inci
ve 70 inci maddeler ile 17 nci maddeye göre işlem yapılır.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti
MADDE 66 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü

kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere

göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı
şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere İdarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini iz-
leyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı
vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında
68 inci ve 70 inci maddelere göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni
ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz
gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi
koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin
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edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre
bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme
feshedilerek yasaklama hariç, 68 inci ve 70 inci maddelere göre işlem yapılır.

(2) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden
birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması
veya ortaklığın dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdareye
pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına
göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya ortaklığın
dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 68 inci ve 70 inci mad-
delere göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşmenin feshedilmesi suretiyle,
yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen
otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o
iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenile-
nerek işe devam edilebilir.

(3) Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu,
özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya ortaklığın dağılması halinde, diğer or-
taklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine geti-
rirler.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 67 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin

mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte
yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere
göre tasfiye edilir.

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 68 – (1) İdare tarafından;
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oran-
da gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin on günden az olmamak üzere çekeceği ihtarına
rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 71 inci maddede sayılan yasak fiil
veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edi-
lir.

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
MADDE 69 – (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde 17 nci maddeye aykırı olarak hareket

ettiğinin sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edi-
lir.

(2) Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattı-
rılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sü-
renin bulunmaması,

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                  19 Mart 2021 – Sayı : 31428



b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek

nitelikte olmaması,
hallerinde İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını

isteyebilir; bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak, bu durumda
17 nci maddeye göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların
tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edile-
bilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmeliğin 67 nci maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin

İdareye intikali, 68 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi,
68 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 69 uncu maddeye göre ise tespit tarihi itibarıyla
sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı
alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

(2) 67 ila 69 uncu maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik
Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncellenir. Güncel-
lenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden
tahsil edilir.

(3) Hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar
gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet
eden teminat tutarı da ikinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
(5) 68 ila 70 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hak-

kında 17 nci maddeye göre işlem yapılır. Ayrıca sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı
zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 71 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya dav-

ranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.
ç) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.
d) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak ta-

ahhüdünü yerine getirmemek.
e) Sözleşmeyi, 65 inci madde hükmüne aykırı olarak devretmek veya devir almak.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 72 – (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul iş-

lemleri, İdarece kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik veya gerektirmesi halinde biz-
zat ilgili ünitenin en az üç personelinin oluşturduğu muayene ve kabul komisyonları tarafından
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yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul
işlemleri yapılamaz. Ancak, sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim sü-
reci gerektiren işlerin, muayene ve kabul komisyonları, ihale dokümanında belirtilen kalite ve
özelliklere göre işin yapılıp yapılmadığını ihale dökümanında belirlenecek belirli aşamalarda
ve aralıklarda denetleyerek muayene ve kabul işlemlerini yapar.

İdarece hazırlanacak mevzuat

MADDE 73 – (1) İdare, bu Yönetmelik kapsamında; yönerge ve talimatlar çıkarmaya

yetkilidir. İdare yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak

kullanabilir. Yönerge ve talimatların Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınarak Yönetim Kurulunun

Onayına sunulması esastır.

(2) İdarece bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihale ve alımlarda kullanılmak üzere,

öncelikle altı aylık süre içerisinde bir yönerge hazırlanır, bu yönergede iş ve işlemlerin yapılma

şekli ile görevlilerin iş ve işlemlere ilişkin izleyecekleri yöntem ve dokümanlar belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelikte ve ihale dokümanlarında hüküm bulunmayan hal-

lerde Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 75 – (1) 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı

Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edi-

leceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş, sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış

işler; duyurunun yapıldığı, ilan edildiği, siparişin veridiği veya sözleşmeye bağlandığı tarihteki

yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/1986 tarihli ve 19024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2280 
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2405 
 

—— • —— 
 

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2406 
 

—— • —— 
 

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2407 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AKTİF AĞ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Aktif Ağ Cihazlarının ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve malzeme listesinde belirtilen marka/modellerine 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, malzeme listesinde belirtilen marka/modelleri, 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, 30/03/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

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

malzeme listesinde belirtilen marka/modellerine 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) 

kapsamındadır. 2390/1-1 
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2 KALEM TEK KİŞİLİK YAYLI YATAK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 2 kalem tek kişilik yaylı yatak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi 

Kurumca hazırlanan teslim yerleri çizelgesinde belirtilen birimlere teslim edilmek kaydıyla, ihale 

ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2 - Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş 

iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN 

FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik 

şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

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

3 - Teklifler, 30.03.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 2412/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından: 
1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri Ve Miktarı 
Yenişehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Şilbe 

Mahallesinde bulunan 667 nolu parseldeki 8.600,39 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı, yürürlükteki 
1/5000 ölçekli nazım imar planında M1( Merkezi İş Alanları-İdari,sosyal,kültürel ve ticari amaçlı 
kullanım ve tesisler yapılabilir) alanında kalan üzerinde şantiye binaları bulunan taşınmaz 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni 
tarafından ihale edilerek satılacaktır. 

Taşınmazın üzerinde yapı bulunmaktadır. 
Yapının tahliyesi ile ilgili tüm sorumluluk idareye aittir. Belediye yapının kaldırılması 

hususunda altı ay süre istemektedir.  
2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 31.181.980,63 TL geçici teminat ise en az 1.559.099,03 TL’dir. 
3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü  
İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 01.04.2021 

Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. 
maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

4- İsteklilerden Aranılan Belgeler 
 İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
a. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut), 
b. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, 
c. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, 
d. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi, 
e. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, 

isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza 
beyannamesi, 

f. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri 

g. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya 
tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler, 

h. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. 
5-Tekliflerin Verilmesi 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 01.04.2021 Perşembe günü saat 14:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi Mali İşleri Müdürlüğü’ne (Yenişehir 
Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati 
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir. 
İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını 
Mali İşler Müdürlüğüne kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir. 

6- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı 
İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, Mali İşler Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde 

görülebilir, 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.  
İlan olunur. 2249/1-1 
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1 ADET ABSORBANS VE FLORESAN SPEKTROMETRESİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Absorbans ve Floresan Spektrometresi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/146385 

1- İdarenin 

a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 

c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 

2- İhale konusu malın 

a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Absorbans ve Floresan Spektrometresi Alımı 

b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 

c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (Yüzyirmi) 

takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) tarihi ve saati : 25.03.2021 Perşembe günü, saat: 11:00 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

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

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 

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

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampus Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00-(Yüzellitürklirası)TL 

yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8- Teklifler 25.03.2021 Perşembe günü, saat: 11:00 ‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 2351/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisi’nin 22.02.2021 
tarih ve 80 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir. 

İŞİN ADI : Hatay İli Arsuz İlçesi, Karaağaç Mahallesi Fahura Mevki 
1221, 12, 534 parseller Kat Karşılığı İnşaat İşi 

İLİ : Hatay 
İLÇESİ : Arsuz 
MAHALLESİ : Fahura 
PARSEL NO : 1331-12-534 
YÜZÖLÇÜMÜ : 3 taşınmazın toplam yüzölçümü 113.914 m2 olup yaklaşık 

72.611 m2 ham arazi proje kapsamına girecek arsaya kat 
karşılığı inşaat işi 51950 m2 alana uygulanacaktır. Geriye 
kalan kısım yatırım dışında tutulup vakfı adına tescil 
edilecektir. 

CİNSİ : Tarla 
MUHAMMEN BEDELİ : 88.226.789 TL 77 KRŞ 
  (Seksensekizmilyonikiyüzyirmialtıbinyediyüzseksendokuz 

TürkLirası Yetmişyedi Kuruş) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 2.646.803 TL 69 KRŞ (İkimilyonaltıyüzkırkaltıbinsekizyüzüç 

TürkLirası altmışdokuz Kuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 30/03/2021 Salı günü saat 10:00 
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine; 
1-Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme 

tarihinden itibaren ilk 1 yıl, imar planı tadilatı taslağının ilgili belediyesine sunularak, 
Belediye’nin karar mercilerine onaylatılarak resmiyet kazandırılması, DOP oranının % 30’u 
aşması durumunda % 30 dan fazlasının rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize 
ödenmesi, taşınmazların imarlı parsel haline getirilmesi için ilk yöntem olarak 3194 sayılı İmar 
Kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılması, bu yöntemin gerçekleşememesi durumunda 
yine aynı kanunun 15. ve 16. maddesine göre işlem yapılması, Kadastro Müdürlüğüne sunulmak 
üzere işlem dosyasının hazırlatılması ve onaylatılması, onaylatıldıktan sonra yeni oluşan imar 
parsellerin tapularının çıkartılması, Rekreasyon Alanı Nitelikli D Parseli ile proje dışı tutulan 
alanların vakfı adına tapuya tescil edilmesi, imar planına göre düzenlenen mevcut mimari avan 
projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve 
tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, 
taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, 
yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve 
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sonraki 3 yıl içerisinde konut inşaatının 
bitirilerek işin sözleşmenin imzalanmasından sonra toplam 4 yıl içerisinde fen ve sanat kurallarına 
uygun olarak tamamlanması, aksi takdirde sözleşmenin fesh edilerek kesin teminatın İdareye gelir 
kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması 

2-Yapılacak binalardan (87.254.000,00 TL / 208.235.000,00 TL) =%42.50 oranına 
karşılık gelen ve avan projede gösterilen; 

E PARSELİNDEN (Tip C 12, 13, 14, 15 Blok ve 5 adet Villa -5 adet ikiz (E3-E4-E5-E6-
E7), 1 adet tek villa (D23), 

- 8 işyeri (12. Blok 7 ve 8 bağımsız bölüm-13. Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm 14. Blok 7 ve 
8. Bağımsız bölüm, 15. Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm), 
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- 8 adet dubleks daire (12. Blok 5 ve 6 bağımsız bölüm-13. Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm 
14. Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 15. Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm), 

- 16 adet daire (12. Blok 1-2-3 ve 4 bağımsız bölüm-13. Blok 1-2-3 ve 4 bağımsız bölüm 
14. Blok 1-2-3 ve 4 bağımsız bölüm, 15. Blok 1-2-3 ve 4 bağımsız bölüm), 

A PARSELİNDEN (Tamamı: Tip A; 1,2,3,4,6,7 Blok, Tip B 5. Blok ve Ticari Blok) 
- 15 işyeri (1. Blok 7 ve 8 bağımsız bölüm-2. Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm 3. Blok 7 ve 8. 

Bağımsız bölüm, 4. Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm, 5. Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm, 6. Blok 7 ve 
8. Bağımsız bölüm, 7. Blok 7 ve 8. Bağımsız bölüm ve 1 adet Ticari Birim, 

- 14 dubleks daire (1. Blok 5 ve 6 bağımsız bölüm-2. Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm 3. 
Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 4. Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 5. Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 
6. Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm, 7. Blok 5 ve 6. Bağımsız bölüm) 

- 28 adet daire (1. Blok 1-2-3- ve 4 bağımsız bölüm-2. Blok 1-2-3 ve 4. Bağımsız bölüm 
3. Blok 1-2-3-ve 4. Bağımsız bölüm, 4. Blok 1-2-3 ve 4. Bağımsız bölüm, 5. Blok 1-2-3 ve 4. 
Bağımsız bölüm, 6. Blok 1-2-3 ve 4. Bağımsız bölüm, 7. Blok 1-2-3 ve 4. Bağımsız bölüm) 

- Rekreasyon alanı nitelikli (Havuz Kafeterya Aqua Park) D parseli, 
olmak üzere Toplamda 72 adet konut, 23 adet ticari ve 1 adet Rekreasyon Alanının 

(Havuz Kafeterya Aqua Park) vakfına alınması, 
3-634 sayılı Yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 

Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 
4-Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 

avan proje bedelinin yüklenicisi tarafından def’aten ödenmesi, 
5-İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle; ihaleye/sözleşmeye esas 

projede/proje öngörüsünde, onaylı sözleşmede yer almayan ilave kat, depo, bağımsız bölüm vb. 
paylaşıma konu alanların ortaya çıkması ve projede değişiklik olması halinde; "Yeniden 
Değerlendirme Ekspertiz Raporu" ile tüm bağımsız bölümlerin piyasa değerleri yeniden 
belirlenerek ortaya çıkan ilave bölümler ihale/sözleşme oranında paylaşılması, 

6-Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmındaki “2565 sayılı Kanunun 28. Maddesi 
Gereği Yabancıların Taşınmaz Mal Edinemeyecekleri ve İzin Alınmadıkça Kiralayamayacakları 
Bölge İçerisinde kalmaktadır” hükmü gereğince işin yüklenicisinin ilgili beyan kapsamında 
kalması halinde, ilgili kurumdan gerekli izinlerin işin yüklenicisi tarafından alınamaması halinde 
sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatın irat kaydedilmesi ve idareden herhangi bir hak talep 
edilmemesi, 

7-Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme 
çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, 

8-Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren inşaatın tamamlanıp kullanıma açılıncaya 
kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından 
sağlanması, 

kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 
9. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi 

Caddesi No: 2-ANTAKYA/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasının 4. katındaki çok amaçlı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

10. İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanı satış bedeli olan 100 TL yi Hatay 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Antakya Şubesindeki (Hatay Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü Mazbut Vakıflar) TR 72 0001 5001 5800 7309 6536 42 nolu hesabına yatırdıktan 
sonra mesai saati içinde, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2 ANTAKYA adresinde bulunan 
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Yatırım, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde 
görebilirler. 
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11. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 9. maddesi doğrultusunda 30/03/2021 Salı günü saat 
10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler herhangi 
bir sebeple geri alınamaz). 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış 
zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek: 5), 

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

Formu (Ek: 6), 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

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

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

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 30/03/2021 Salı 
günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.  

12. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir.  

13. Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleşme 
giderleri vs.) sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.  

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 2418/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-

AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Çarşı Mah. Gülbahar Hatun Cad. No:156 

Vakfıkebir / TRABZON 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  

b) Yapılacağı yer  : Vakfıkebir / TRABZON 

c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile)  : 8.771.250 TL 

f) Geçici Teminatı  :    263.137,50 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati  : 01 / 04 / 2021 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Trabzon Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çarşı Mah. 

Gülbahar Hatun Cad. No:156 Vakfıkebir / TRABZON adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 2334/2-2 
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ERTELEME İLANI 
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
15 Mart 2021 tarih ve 31424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilan metnimizde 

2021/143709 İhale kayıt numarası ile 25.03.2021 saat 14:00'da ihale edileceği ilan edilen 150.000 
Adet Plastik Dübel Alım İhalesi 29.03.2021 Saat 14:00'a ertelenmiştir. 

 2316/1-1 
—— • —— 

Supply for Technical Assistance for the Operating Structure and CISOP 2014-20 
beneficiaries and for publicity of CISOP 2014-2020 

NEAR/ANK/2021/EA-LOP/0051 
Ministry of Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs – Directorate of 

EU Financial Programmes intends to award a supply contract for ensuring that IT systems of the 
OS are fully compatible with the most recent upgrade of the servers, including file back-up 
software and system, increasing demand for data processing speed and contemporary 
requirements regarding safety/security of data/information storage and to replace depreciated IT 
office equipment in Ankara, Turkey with financial assistance from the Multi-annual Operational 
Programme “Competitiveness and Innovation Sector” for Community Assistance from the 
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) for the Socioeconomic and Regional 
Development Policy Area in Turkey. The tender dossier is available from 
rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr and will also be published on the supplement to the Official 
Journal of the EU (TED eTendering) and on the F&T portal: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home 

The deadline for submission of tenders is 16.00 on 19.04.2021 
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on TED 

(eTendering) and also available on the F&T portal and at rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr 
 2345/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör 
alınacaktır. 

İlan Tarihi : 19.03.2021 
İlan Bitiş Tarihi : 02.04.2021 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET KOŞULLAR 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat Profesör 1 
İktisadi Düşünce Tarihi, Çalışma İktisadı, Dijital 
Ekonomi, Girişimcilik alanlarında akademik çalışmalar 
içinde bulunmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe şahsen veya posta yolu ile 
başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 
internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İSTANBUL 
 2403/1-1 
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

15 Mart 2021 tarih ve 31424 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 

öğretim elemanı alımı ilanımızdaki Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 

ilanının açıklama kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Fakülte/Meslek 

Yüksekokulu 
Unvan 

Anabilim Dalı/Bilim 

Dalı/Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 
2 

Dil ve Konuşma Terapisi 

Doktorasına sahip olmak. 

 2451/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Fevzi Demirkol Müzik Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Ankara 11. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 22.02.2021 tarihinde kesinleşen 24.12.2020 tarihli ve E: 2020/358, K: 2020/495 

sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 2356/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı. 

VAKFEDENLER: Menderes DEMİR, Ayşe DEMİR, Mustafa FETTAHLIOĞLU, 

Erdoğan ERDOĞDU, Fedai ÖZTÜRK, Mustafa Veysel GÜLDOĞAN, Salih TANRIVERDİ, 

Müslüm BALKO. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/01/2021 tarihli ve E: 2020/99 K: 2021/19 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türk kültür ve medeniyetinin yaşanmış olduğu ülke ve bölgelerdeki 

insanlar arasında dostane ilişkiler kurmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, 1368 

ada, 15 parsel sayılı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: Menderes DEMİR, Mustafa FETTAHLIOĞLU, Ayşe DEMİR, 

Erdoğan ERDOĞDU, Salih TANRIVERDİ, Mustafa Veysel GÜLDOĞAN, Müslüm BALKO. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VARLIĞI DEVRİ: Tüzel kişiliğinin sona 

ermesinden sonra son yılın bilançosunda çıkacak taşınır ve taşınmaz malvarlığını, mahkemece 

veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenecek aynı amaçlı başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanunu’nun 104. maddesi gereğince ilân olur. 

 2365/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Tekirdağ ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/F18-c4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 01.04.2021 tarihinde sona 
erecek süresinin Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 
programı dikkate alınarak 10 (on) yıl süreyle 01.04.2031 tarihine kadar uzatılmasına karar 
verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 
olunur. 2348/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Tekirdağ ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/F18-d2-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 01.04.2021 tarihinde sona 
erecek süresinin Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 
programı dikkate alınarak 10 (on) yıl süreyle 01.04.2031 tarihine kadar uzatılmasına karar 
verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 
olunur.  2348/2/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Tekirdağ ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/F18-d3-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 01.04.2021 tarihinde sona 
erecek süresinin Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim 
programı dikkate alınarak 10 (on) yıl süreyle 01.04.2031 tarihine kadar uzatılmasına karar 
verilmiştir. 

Türk Petrol Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan 
olunur.  2348/3/1-1 

—— • —— 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun’un 33. maddesi ile 

09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı 
alacaktır. 

Adayların 19.03.2021-02.04.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi  : 19.03.2021 

Son Başvuru Tarihi  : 02.04.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 06.04.2021 
Giriş Sınav Tarihi  : 08.04.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 09.04.2021 
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SIRA FAKÜLTE/BİRİM 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İŞLETME 

BÖLÜMÜ 

(İNGİLİZCE) 

ARŞ. 

GÖR. 
1 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında Lisans mezunu 

olmak. İşletme veya Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek 

Lisans yapıyor olmak. ALES'ten 70 ve üzeri puan almış 

olmak. YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 

85 ve üzeri puan almış olmak. Araştırma Görevlisi 

kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi 

itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

 
GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir. 
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
6. ALES Belgesi 
7. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili) 
8. Lisans Transkripti 
9. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları, Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgeleri 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
13. İkametgâh 
14. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL 
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur. 
 2424/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2021 – Sayı : 31428 

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi 
ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 19.03.2021-02.04.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM ANABİLİM 

DALI 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

PROF. 
DR. 

1 

- Elektrik Mühendisliği alanında Doktora 
yapmış olmak,  
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 
Doçentliğini almış olmak.  
- SCI veya SCI-Exp kapsamındaki dergilerde 
“Yenilenebilir Enerji Kaynakları” alanında 
akademik yayınları ve çalışmaları olmak. 

2 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İŞLETME BÖLÜMÜ 
(İNGİLİZCE) 

PROF. 
DR. 

1 

- Muhasebe ve Finans alanında Doçentliğini 
almış olmak.  
- Bankacılık ve sermaye piyasası alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak.  
- SSCI indeksli dergilerde akademik yayınlar 
yapmış olmak.  
- Alanında İngilizce ders verme deneyimine 
sahip olmak.  
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 
sınavlardan 90 ve üzeri puan almış olmak. 

3 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İŞLETME BÖLÜMÜ 
(İNGİLİZCE) 

DOÇ. 
DR. 

1 

- Bankacılık alanında Yüksek Lisans ve 
Doktora yapmış olmak.  
- Finans alanında Doçentliğini almış olmak.  
- Bankacılık, Ödeme Sistemleri, Katılım 
Bankacılığı, Finansal Teknoloji veya Kredi 
Analizi konularında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

4 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İŞLETME BÖLÜMÜ 
(İNGİLİZCE) 

DR. 
ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Ekonomi ve Finans ile İşletme alanlarında 
yüksek lisans yapmış olmak.  
- İşletme alanında doktora yapmış olmak.  
- Altın, emtia ve döviz piyasaları alanında 
çalışmalar yapıyor olmak.  
- Matematiksel finans, portföy yönetimi, vadeli 
piyasalar, makro ekonomi ve uluslararası 
ticaret konularında yükseköğretim 
kurumlarında en az üç (3) yıl ders verme 
deneyimine sahip olmak.  
- Yatırım uzmanlığı ve piyasa stratejisi 
alanlarında en az beş (5) yıl deneyime sahip 
olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara 

uymaları istenir. 
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3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 
dikkate alınmayacaktır. 

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Profesörler için; 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 
5. Yayın listesi 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 
8. Doçentlik Belgesi 
9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
12. İkametgâh 
13. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
14. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya veya cd/flash disk. 
Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için; 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 
5. Yayın listesi 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 
8. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
9. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
10. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
11. İkametgâh 
12. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
13. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya veya cd/flash disk. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL 
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  
İlan olunur. 2420/1-1 
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ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2481/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 2456/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2448/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2447/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2452/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2453/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2454/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2455/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2457/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2449/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2450/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2480/1/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2480/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2423/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2423/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2477/1/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2477/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2428/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2429/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2430/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2438/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2439/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2440/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2441/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2442/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2443/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2444/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2445/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden 

karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca 

Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda 

belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. 

GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

001 Hemşire 20 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen 

aşağıdaki genel şartlar aranır. 

Genel Şartlar: 

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 muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak, 

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya 

sözleşmesi fesih edilmemiş olmak, 

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi 

esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya 

sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen 

istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl 

geçmiş olmak. 

3- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak. 

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
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BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, 

üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden 

e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. 

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme 

okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. 

3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 

4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek 

olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 

Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak 

değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da 

eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile 

işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim 

tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web 

adresinde ilan edilecektir. 

Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan 

adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya 

aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme 

yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasından 

(www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde 

gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme 

yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-Devletten indirilecek 

mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır) 

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır) 

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4- Fotoğraf 2167/1-1 
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İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  

İlan Tarihi : 19 Mart 2021 

Son Başvuru Tarihi :  2 Nisan 2021 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz akademik birimlerine öğretim elemanı 

alınacaktır. 

FAKÜLTE 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
SAYI ARANILAN NİTELİKLER 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Yüksekokulu mezunu olup, Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış 

olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, 

Ortopedi ve Travmatoloji veya Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanı 

olmak. 

Ebelik 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

Ebelik alanında Tezli Yüksek Lisans 

yapıyor olmak. 

Öğretim Üyesi İçin Gerekli Belgeler: 

1- Birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe 

2- YÖK Formatında özgeçmiş 

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri / Lisans, Yüksek Lisans, Doktora. (Yurtdışında 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması). 

7- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında eğitim verildiğine dair belge 

8- 4 takım Yayın Dosyası 

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin Gerekli Belgeler: 

1- Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- YÖK Formatında özgeçmiş + CV 

3- 2 Adet vesikalık fotoğraf 

4- Noter onaylı diploma fotokopileri 

5- Onaylı Transkript Belgeleri 

6- Onaylı Lisansüstü Öğrenci Belgesi 
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7- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

8- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi/Alanında ALES puan 

türünde en az 70 Puan almış olmak 

9- İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen 

yabancı dil sınavı. (En az 50 puan almış olmak) 

10- Adli Sicil Kaydı 

11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge, 

12- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya. 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 

İlana İlişkin Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin 

Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir: 

İlan Başlama Tarihi: 19 Mart 2021 

Son Başvuru Tarihi: 2 Nisan 2021 

Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 5 Nisan 2021 

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): 7 Nisan 2021 

Sonuç Açıklama Tarihi: 9 Nisan 2021 

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: www.tinaztepe.edu.tr 

NOTLAR: 

1-Yayın dosyaları; bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıflar, sanat eserleri, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanlar, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetiminizde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, 

üniversite veya enstitüsüne katkıları kapsayan bilgi ve belgelerin yer aldığı 4 adet takım dosyadan 

oluşmalıdır. Dosyada yer alan eserlerden biri, başlıca araştırma eseri olarak seçilmelidir. 1 takım 

dosya, hard copy (kağıt baskı) olarak Diğer üç takım dosya ise tercihe bağlı olarak elektronik 

ortamda ayrı ayrı olmak üzere flash diske ya da CD’ye kaydedilerek teslim edilmelidir. 

2-Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ya da elektronik ortamda başvuran adayların 

başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımız www.tinaztepe.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Aydoğdu Mahallesi, 1267/1 Sokak, No: 4   35400 

Buca/İZMİR 

Telefon: 0850 822 4988 351/1-1 

 2324/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a 

dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz 
erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında 
Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış 
öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
* Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, 

onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet 
üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin 
resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi 
gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile 
bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Profesör 
kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi 
Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin 
olması şarttır. 

* Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartları sağlamaları gerekmektedir. 

* Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 
No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Uzmanlık Alanı 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 
Bölümü (*) 

Prof. 
Dr. 

1 

Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bilim alanında almış olmak. 
Haberleşme alanında eğitim, araştırma ve 
yayınlar yapmış, tercihen yurtdışı akademik 
çalışma deneyimi olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 
Bölümü (*) 

Doç. Dr. 1 

Doçentlik derecesini Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği bilim alanında almış olmak. 
Bilgisayar Yazılımı, Yapay Zekâ alanlarında 
eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 
(*) 

Doç. Dr. 1 

Doçentlik derecesini Sosyal Psikoloji bilim 
alanında almış olmak. Politik Psikoloji, Ahlak 
Psikolojisi alanlarında eğitim, araştırma ve 
yayınlar yapmış olmak. 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 

statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
Nitelik 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Çocuk Diş 

Hekimliği Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) programında 

doktora yapmış olmak ve Çocuk Diş 

Hekimliğinden Doçentliğini almış olmak.  

Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ortodonti Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Ortodonti alanında uzmanlık programını 

tamamlamış olmak 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Doçent 1 

Siyaset Bilimi alanında Doçentliğini almış olmak,  

Türk Dış Politikası, Siyasal İletişim, Türk Siyasal 

Yaşamı alanlarında çalışmış olmak,  

Yüksek Lisans ya da doktorasını İngilizce verilen 

bir programda tamamlamış olmak 

Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü/  

Sınıf Öğretmenliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği veya 

Sınıf Eğitimi Anabilim dalında doktora yapmış 

olmak 

Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü/  

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 
Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi 

Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

İlan Tarihi : 19.03.2021 

Son Başvuru Tarihi : 02.04.2021 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
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* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Bilimsel yayınlarını, 

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 

* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 

* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet 

CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir.) 

İlan olunur. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00 

Dr. Öğr. Üyesi başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılmaktadır. 

 2380/1-1 



19 Mart 2021 – Sayı : 31428 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2021 – Sayı : 31428 

 



19 Mart 2021 – Sayı : 31428 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2021 – Sayı : 31428 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2293/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 2431/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret

Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti
Hakkında Yönetmelik

–– Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2017/21882 Başvuru Numaralı

Kararı

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.


