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KANUN
LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
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Kabul Tarihi: 21/4/2021

MADDE 1 – 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri
ve Büroları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tâbi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan
örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan cins değişikliği, arzî irtifak hakkı tesisi
veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilir. Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, bu Kanun kapsamında faaliyetlerini yürüttükleri süre içerisinde serbest harita ve
kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti de yürütebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının
diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev ve yetkileri devam eder.”
MADDE 2 – 5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Onbin Yeni Türk Lirası” ibaresi “Elli bin Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın (e) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara
aittir.”
MADDE 3 – 5368 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 160. Sayfadadır.
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MADDE 4 – 5368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – 2 nci maddede yer alan şartları taşıyan ve lisans başvurusunda bulunan
mühendislere, lisanslı harita ve kadastro mühendislik faaliyeti yürütebilmeleri için Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından lisans verilir.
Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları il genelinde yetkili olmak üzere lisanslı
mühendisin talep ettiği ilçede kurulur.
Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları, meslek alanıyla ilgili mühendis, tekniker
veya teknisyen unvanlarında en az 3 kişi çalıştırmakla yükümlüdür. Bu hüküm doğrultusunda
çalıştırılanlardan en az birinin lisans sahibi dışında bir mühendis olması zorunludur.
Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ile lisanslı büro faaliyetlerinin
denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezalarını vermeye Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Bu Kanun kapsamına giren işlem başvuruları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce
belirlenen yöntemlerle yapılır.
Kuruluş, görev, lisans verilmesi, iş dağıtımı, lisanslı büro yetkilendirmesi ve denetime
ilişkin usul ve esaslar ile mekân, personel ve donanımlarına ilişkin hususlar yönetmelikte belirlenir.”
MADDE 5 – 5368 sayılı Kanuna 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Disiplin suç ve cezaları
MADDE 4/A – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro teknik hizmetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler ile mekân, personel, donanım ve arşiv düzeni ile ilgili konularda
lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetler.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, denetim, inceleme ve soruşturma sonucu tespit ettiği hata,
eksiklik ve olumsuzluklardan dolayı lisanslı harita ve kadastro mühendislerine uyarma, kınama,
lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptali cezalarını verir.
Uyarma: Lisanslı mühendisin, hizmet ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Görevine yakışmayan tutum ve davranışta bulunulması.
b) İlgili mevzuat hükümleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi veya hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.
c) Görevine veya iş sahiplerine karşı ilgisiz kalınması.
ç) Çalışma saatleri içerisinde büronun hizmete hazır bulundurulmaması.
d) Tabelanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirlediği biçimde olmaması veya
asılı bulundurulmaması.
e) Asgari büro mekânı, asgari donanım veya asgari personel bulundurma koşullarının
sağlanmasına dair idarî kararlara uyulmaması.
f) İş kabul ve sözleşmesi esaslarına uyulmaması.
g) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlere katılınmaması.
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Kınama: Lisanslı mühendisin hizmet ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen
usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmaması, kasten hatalı iş ve işlemlere sebebiyet verilmesi.
b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevlilerine, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine
söz veya hareketle sataşılması.
c) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunulması.
ç) İmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranılması.
d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve lisanslı büronun itibar ve güven duygusunu
sarsacak nitelikte davranışlarda bulunulması.
e) Hizmetle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunulması.
Lisansın geçici iptali: Fiilin ağırlık derecesine göre lisanslı mühendisin faaliyetlerinin
6 ay ila 3 yıl arasında durdurulmasıdır. Lisanslı mühendislerin;
a) İki yıl içinde üç defa uyarma veya iki defa kınama cezası almış olmaları halinde lisansları 1 yıl süreyle,
b) Kullanılmış teminatları öngörülen sürede tamamlamamaları veya teminatları öngörülen sürede yenilememeleri durumlarında lisansları teminatın yenilenmesine kadar,
c) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca verilen meslekten süreli men cezası almış
olmaları halinde lisansları men süresi kadar,
ç) Lisanslı büro çalışma mekânlarında 1 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen
hizmetler ile diğer kanunlarla kendilerine verilen görevler dışında işlem yapmaları durumunda
lisansları 1 yıl süreyle,
d) Kayıt dışı iş almaları ve işlem yapmaları durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl süreyle,
e) Kasıtlı olarak birden çok işlemde, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa
uygun olarak belgelerini tevsik etmemeleri halinde lisansları 6 ay ila 3 yıl süreyle,
f) Hizmetin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapılması, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunulması,
hizmet mekânı içerisinde siyasi içerikli materyal ve belge bulundurulması ve asılması durumunda lisansları 1 yıl ila 3 yıl süreyle,
iptal edilir.
Lisansın sürekli iptali: Bir daha lisanslı mühendislik faaliyetinde bulunmamak üzere
lisansın iptal edilmesidir. Lisansın sürekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İki defa lisansın geçici iptali cezası alınması.
b) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca verilen meslekten sürekli men cezası alınması.
c) Lisanslı mühendisin ayrı bir lisanslı büro açması veya lisans hakkını devretmesi.
ç) Kontrol, denetim ve incelemenin engellenmesi.
d) Hizmet ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, kendine veya üçüncü kişilere
çıkar sağlanması.
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e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlenmesi.
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer
eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
Uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin, iki yıl içerisinde tekerrür
etmesi halinde bir derece ağır ceza uygulanır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; uyarma ve kınama cezasını gerektiren
fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde, lisansın geçici ve sürekli iptali cezasını
gerektiren fiil ve hallerin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere, işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde
ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Lisans sahibinin savunması alınmadan bu Kanunda belirtilen disiplin cezaları verilemez. Lisans sahibinden, hakkında isnat edilen suçla ilgili tebliğ tarihinden itibaren en az yedi
günlük süre içinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Süresinde savunma yapılmaması halinde, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır.
Bu Kanun hükümlerine göre verilen disiplin cezaları kesin olup, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”
MADDE 6 – 5368 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiş ve fıkranın mevcut ikinci cümlesinde yer alan “4 üncü maddenin” ibaresi “4/A maddesinin” şeklinde değiştirilmiştir.
“Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, lisans hakkını devredemez ve şube veya irtibat bürosu adı altında birden fazla büro açamaz.”
“Ancak, yetkili oldukları il dâhilinde lisanslı büro kurulmamış ilçelerde şube veya irtibat bürosu
açabilirler.”
MADDE 7 – 5368 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “veya yönetmelikte” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (c) bendinde yer alan
“4 üncü madde hükmü” ibaresi “4/A maddesinin beşinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – 5368 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası” ibaresi “4/A maddesi” şeklinde, “onbin” ibaresi “elli
bin” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren altmış gün
içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.”
MADDE 9 – 5368 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak çalışırken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne
başvuranların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre atanmalarında açıktan, naklen ve yeniden atama sayısı sınırlamaları uygulanmaz.”
MADDE 10 – Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
26/4/2021
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3911

26 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ
PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin EK-1’i
ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/5/2012

28281
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Türkiye İş Kurumundan:
AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu madde kapsamında düzenlenen TYP’ler 72 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri gereğince sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları ve gerekçenin uygun bulunması halinde, toplam dokuz ayı aşmamak şartı ile TYP süresi uzatılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/3/2013

28585

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1234567-

6/11/2014
12/2/2016
12/8/2016
27/9/2017
16/11/2018
3/9/2019
30/10/2020

29167
29622
29799
30193
30597
30877
31289
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TEBLİĞLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA
ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinin 1 inci maddesinde yer alan
“amacı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
385 inci ve 388/B maddeleri,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
385 inci ve 388/B maddeleri, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve
2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet
Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ı), (i), (ö), (r), (s)
ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“c) Ar-Ge yüklenicisi: Proje kapsamında öngörülen Ar-Ge sürecinin bir kısmını veya
tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı Ar-Ge şeklinde yapmak üzere
projeye dahil olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketini,”
“ı) Genel Müdürlük: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,
i) Katma değer tutarı: Proje kapsamında yapılan faaliyetlere bağlı olarak Program Portalından yayımlanan katma değer formunun doldurulması suretiyle yıllık bazda hesaplanan tutarı,”
“ö) Program izleme ve değerlendirme raporu: Genel Müdürlük tarafından Program kapsamında yapılan uygulamalar ve desteklenen projelere ilişkin ilerlemeler hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla Komiteye sunulan raporu,”
“r) Proje koordinatörü: Programa başvuran her bir proje için sekretarya işlemlerini koordine
etmek üzere görevlendirilen Genel Müdürlük personelini,
s) Proje paydaşı: Proje kapsamında üretilecek temel ürünü satın almak niyetiyle yatırımcıyla iş birliği yapan kamu kurum ve kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik orta veya büyük
ölçekli işletmeyi,”
“v) Temel ürün: Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ve üretilmesi hedeflenen ürünü,”
“aa) Ar-Ge süreci: TÜBİTAK’ın ilgili programı kapsamında sağladığı proje desteklerine
konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini,
bb) TUYSGM: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
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cc) Üretime yönelik yatırım süreci: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım olarak
değerlendirilen faaliyetleri ve/veya KOSGEB’in ilgili programı kapsamında sağladığı proje
desteklerine konu olan faaliyetleri içeren yatırım projesi sürecini,
çç) Yatırım projesi: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin; yatırım teşvik belgesi
kapsamında yatırım olarak değerlendirilen faaliyetleri ve/veya TÜBİTAK ile KOSGEB’in ilgili
programları kapsamında sağladığı proje desteklerine konu olan faaliyetleri içeren projeyi,”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Program, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin ortayüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.
Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içindeki üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından
ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel
talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri
ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması
ile bir arada ve/veya münhasıran sunulması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli
ile Program kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
(2) Birinci fıkra hükümleri doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlarının sağladığı destekler; bu desteklerin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Program Portalı üzerinden tek pencere
mekanizması ile yürütülür.
(3) Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin
üretilmesine ilişkin yatırım projelerine kullandırılır.
(4) Program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerine dair bilgi akışı
ve iletişim, Program Portalı vasıtasıyla Genel Müdürlük tarafından sağlanır.
(5) Genel Müdürlük yatırım projelerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla
yatırımcılara bilgi ve destek sağlayabilir.
(6) Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, ticarileşme, sabit yatırım ve
üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun
görülenleri kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanır.
(7) Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde; yatırımcının, üretilecek
temel ürünü satın alma potansiyeli olan proje paydaş(lar)ı ile temel ürünün geliştirme sürecinde
ve temel ürüne yönelik talep konusunda iş birliği yapması beklenir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Komite, Program Yönetimi, Proje Komisyonu ve Proje Paydaşı”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(1) Program kapsamında kesin başvurusu tamamlanan projeleri değerlendirmek, projelerin desteklenmesine dair karar almak, destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar
almak üzere Komite oluşturulur.”
“(3) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından üç, KOSGEB’den bir, TÜBİTAK’tan
bir üye olmak üzere beş asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Bakanlık adına Komitede görev alacak
Komite Başkanı ile iki asıl ve iki yedek üye Bakan tarafından belirlenir. KOSGEB ve TÜBİTAK
adına Komitede görev alacak asıl ve yedek üye, ilgili kurumlar tarafından belirlenerek Genel
Müdürlüğe bildirilir. Asıl üyelerin Komite toplantılarına katılamadığı durumlarda ilgili üye yerine belirlenmiş olan yedek üye toplantılara katılarak asıl üye ile aynı yetkiyle karar alma sürecinde yer alır. Gerekli görülmesi halinde, Komite toplantılarına mali ve/veya teknik konularda
bilgilerine başvurulmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında teknik uzmanlığı bulunan kişiler davet edilebilir.”
“(5) Komite tarafından destek başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin kararlar,
13 üncü maddede belirtilen kriterler üzerinden puanlama yöntemiyle alınır. Karar verilecek diğer hususlar için oy çokluğu aranır. Oyların eşitliği durumunda ise Komite Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Program yönetimi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük; programın temel hedefler, odak alanlar, yol haritaları, uygulama planları gibi esaslarını ilgili paydaşlarla iş birliği halinde belirler. Ayrıca Genel
Müdürlük, programın yönetimine ilişkin aşağıda yer alan görevleri ifa eder:
a) Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından Program kapsamında yapılacak tüm işlemlerin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
b) Komite ve proje komisyonları arasında bilgi ve belge akışını sağlamak.
c) Program Portalını yönetmek.
ç) Program paydaşları arasında iletişim ve bilgi akışını sağlamak.
(2) Genel Müdürlük; Program yönetiminin yanında, yatırım projelerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yatırımcı adaylarına başvuru süreçlerinde destek olunması,
yatırımlara yönelik sektörel iş birliklerinin oluşumuna katkı sağlanması gibi fonksiyonları da
icra eder.
(3) Genel Müdürlük; çalışanları arasından, her bir yatırım projesi için projenin Komite
kararları ile ilgili mevzuat ve diğer düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini
yakından takip edecek, izleme yapacak, proje paydaşları için irtibat noktası görevi üstlenecek
proje koordinatörü görevlendirilir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Proje komisyonları”
“(1) Program kapsamında kesin başvurusu tamamlanan projeler için Komite tarafından
beş asıl üye ve dört yedek üyeden oluşan proje komisyonları oluşturulur. Proje komisyonları,
başvuruların nitelik ve niceliğine bağlı olarak sektör, proje ölçeği, proje sayısı gibi kıstaslara
göre ihtiyaç adedince teşekkül ettirilir. Proje komisyonu üyeleri bir tanesi başkan olarak atanacak şekilde asıl görevlerini devam ettirmek kaydıyla Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların çalışanları arasından ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiriciler arasından
belirlenir. Görevini ifa etmesine engel bir durum oluşan asıl komisyon üyesinin yerine, komisyon başkanının belirleyeceği yedek üye görev yapar.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün
hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan
bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş
ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, kesin başvuru aşamasında Program Portalına yükleyebilir.
Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi
ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalına yükleyebilir.
(2) Proje paydaşının projeye aşağıdaki katkılardan bir kısmı veya tamamını sunması
beklenir:
a) Proje kapsamında üretilecek temel ürünü satın almaya ilişkin irade ve niyet beyanı.
b) Proje süresince yatırımcıya teknik ve mali açıdan rehberlik yapılması.
c) Yatırımcının öngördüğü faaliyetlerin gerçekleşme durumunun izlenmesi.
ç) Temel ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğinin
takip edilmesi.
d) Yatırımcının proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretilmesi.
(3) Başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, 13 üncü maddenin yedinci fıkrasının (j) bendi kapsamında Komitenin değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate
alınır. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine
dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu sunması gerekir.
(4) Paydaş eşliğinde yürütülen projelerin izleme sürecinde, proje paydaşı altı aylık periyotlarla Program Portalı üzerinden proje değerlendirme raporu sunar. Proje paydaşının raporları, desteklerin sonlandırılmasına dair Komite kararlarında dikkate alınır. Ancak proje paydaşının kamu kurum ve kuruluşu olması durumunda proje değerlendirme raporunun sunulması
zorunlu değildir.
(5) Yatırımcı, izleme sürecinde Komite onayı ile proje paydaşını değiştirebilir.
(6) KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanan projelerin paydaşları; KOBİ
olmak ve proje süresince yükümlülüklerini ve satın alma taahhüdünü yerine getirmek kaydıyla,
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KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı hükümleri çerçevesinde finansman desteğinden yararlandırılabilir.
(7) Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge
kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya
daha fazla Ar-Ge yüklenicisi ile ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını
başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse, projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından, ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir.
Böyle bir iş birliği yapılması durumunda başvuru esnasında, başvuru sahibiyle Ar-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunludur.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin dördüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başvuru, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Destek Unsurlarına İlişkin Esaslar”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve
onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Birinci fıkrada belirtilen çağrıya istinaden Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı, Program Portalında duyurulan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek çağrı planlarında öngörülen takvim ve yöntem çerçevesinde ön başvuru işlemini
tamamlar. Ön başvuruda istenecek bilgi ve belgeler Program Portalında yayımlanır.
(5) Program kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde, çağrı duyurusunda yer
alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen asgari yatırım projesi tutarını karşılama koşulu aranır.
(6) Başvuru kapsamında birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Üretilmesi hedeflenen temel ürün haricindeki diğer ürünlerin proje
bütünlüğü açısından;
a) Temel ürünün ara girdisi olup projenin daha yüksek katma değer oranıyla hayata geçirilebilecek olmasına katkı sağlama,
b) Temel ürünle aynı makine parkurunda üretilebilme,
c) Kısmi bir ek yatırım ile üretilerek projenin katma değer tutarını artırabilme,
niteliklerinden en az birini karşılaması gerekir. Çağrı kapsamında değerlendirmeye sunulan bir projede bu koşulları sağlayan ürünler için de program kapsamında yer alan destekler
verilebilir.
(7) Ön başvuru ile yatırım projesine konu ürünün çağrı duyurusunun ek listesi olarak
yayımlanan ürün listesinde yer alıp almadığı, öngörülen proje tutarının çağrı duyurusunda belirlenen asgari proje tutarı koşulunu karşılayıp karşılamadığı, yatırımcının ve yatırım projesinin
çağrı duyurusunda belirlenen diğer temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı, Genel Müdürlük tarafından tespit edilir. Ön başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerin, Program ve çağrı duyurusu
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kapsamında belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma, kesin başvuru yapmaya
davet edilir.”
“(10) Başvuruda, Bakanlığa sunulan bilgi, belge ve raporlar TÜBİTAK ve KOSGEB
değerlendirme süreçlerinde de kullanılabilir. Projelerin Komite değerlendirmesine sunulması
öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, bu Tebliğde ve/veya çağrı planında yer alan koşulları
sağlayamadığı tespit edilen başvurular, Genel Müdürlük tarafından değerlendirme dışı bırakılır.
Genel Müdürlük tarafından bu madde hükümlerine göre yatırım projesi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahipleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itirazda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Her bir yatırım projesi başvurusu için, proje fizibilitesi sunulması
zorunludur. Proje fizibilitesinde;
a) İşletmenin mevcut durumu,
b) İşletmenin organizasyon yapısı, yönetim ve insan kaynakları,
c) Proje paydaşının ve/veya Ar-Ge yüklenicisinin bilgileri ve projeye sağlaması öngörülen katkılar,
ç) Projenin tanımı ve kapsamı,
d) İhtiyaç analizi,
e) Pazar analizi,
f) Proje yeri ve uygulama alanı,
g) Projenin uygulama planı ve takvimi,
ğ) Ar-Ge süreci,
h) Üretime yönelik yatırım süreci,
ı) Eş zamanlı Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri,
i) Proje tutarı ve yıllara dağılımı,
j) Projenin finansman kaynakları ve planı,
k) Üretim ve satış programı,
l) Program kapsamında talep edilen destek unsurları ve mali etki,
m) Risk analizi,
n) GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi,
bölümlerine yer verilmesi zorunludur.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen bağımsız danışmanlık firmalarından biri tarafından hazırlanacak olan bağımsız değerlendirme raporunun doğrudan yatırımcıdan kaynaklanan nedenlerle çağrı planında öngörülen süre içerisinde Program Portalına yüklenmediği durumda, proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılarak reddedilmiş kabul edilir.
(2) Bağımsız değerlendirme raporu hazırlanırken bağımsız danışmanlık firması tarafından yatırımcının yerinde incelemesinin yapılması zorunludur.
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(3) Bağımsız değerlendirme raporunda, proje fizibilitesinde yer alan bölümler bazında
aşağıdaki hususları dikkate alan değerlendirmelere yer verilmesi zorunludur:
a) Proje fizibilitesinde yer alan verilerin tutarlılığı.
b) Yatırımcının mali yetkinlik ve teknik yetkinlik açısından projenin gerekliliklerini
karşılayabilme düzeyi.
c) Projede üretime geçilmesini müteakiben on yıl süresince sağlanacağı öngörülen katma değer analizi.
ç) Üretilmesi öngörülen ürünün, dünya ve Türkiye piyasalarındaki gelişim potansiyelinin geçmiş dünya ve Türkiye ticareti verilerinde gözlenen eğilimler üzerinden analizi.
d) Projeye ilişkin incelemeyi yapan bağımsız danışmanlık firmasının genel görüş ve
değerlendirmeleri.
(4) KOBİ vasfı taşıyan yatırımcılar için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti,
ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre, karşılama oranı nispetince KOSGEB tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından TÜBİTAK Ar-Ge
süreci desteklerinden yararlandırılması kararlaştırılan yatırım projeleri için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti, Ar-Ge süreci desteklerinin fiilen sağlanmaya başlamasını müteakiben, ilgili mevzuatta belirlenen limitler dahilinde TÜBİTAK tarafından karşılanır. Büyük ölçekli yatırımcılar tarafından sunulan ve Komite tarafından Ar-Ge süreci desteklerinden yararlandırılmayan projeler için bağımsız değerlendirme raporunun maliyeti karşılanmaz.
(5) Bu maddenin uygulamasına ve bağımsız danışmanlık firmalarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Proje konusu ürünün üretilebilmesi için Ar-Ge gereksinimi olduğu durumlarda, ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen proje planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde Ar-Ge projesi değerlendirme süreci işletilir. Ar-Ge’ye ihtiyaç olmaksızın sadece üretime yönelik yatırımın
gerekli olduğu veya on birinci fıkra uyarınca Ar-Ge faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda, projenin üretime yönelik yatırım
kısmı için başvurusu yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve yatırımcının
teknik açıdan üretime hazır olup olmadığının, öngörülen proje planlaması çerçevesinde yapılacak faaliyetlerle ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespiti için
TÜBİTAK tarafından inceleme yapılır.
(3) Yatırımcının KOBİ desteklerinden yararlanmak istemesi durumunda, projenin ilgili
faaliyetleri içeren kısmı için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında talep edilen bilgileri
sunması ve formları doldurması gerekir. Yatırımcının ve başvurusunun KOSGEB desteklerinden yararlanabilme açısından ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılama durumu, KOSGEB
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tarafından kontrol edilerek, kontrol sonucu varsa eksik ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir. Başvuruların kontrolü sonucu mevzuatta belirtilen koşulları
karşılayan projeler için, proje gider kalemlerinin tür, miktar, süre ve tutar açısından projeye
uygunluğu KOSGEB tarafından incelenerek, inceleme sonucu Genel Müdürlüğe bildirilir.”
“(6) Yatırımcı, değerlendirme süreci içerisinde proje komisyonu tarafından proje sunumuna davet edilir. Proje sunumuna projenin sektörü ve konusuna göre Bakanlık sektör uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve/veya akademisyenler davet edilebilir. Komisyon, proje inceleme sürecinde ve proje sunumu esnasında yatırımcıdan, proje dosyalarındaki eksik bilgi ve
tutarsızlıkları gidermesini veya ilave bilgi ve belge sunmasını isteyebilir. Ar-Ge ihtiyacı bulunan
ve TÜBİTAK değerlendirme sürecinde Ar-Ge desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için, ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerinin yatırımcının kendi kaynaklarıyla
karşılanma imkân ve planını içeren ek Ar-Ge finansman raporu istenir.
(7) Komisyonlar bu maddede belirtilen inceleme ve değerlendirmeler ışığında komisyon
kararlarını oluşturur. Projeler ilgili inceleme raporları ve komisyon kararlarıyla birlikte Komite
değerlendirmesine sunulur. Komite, değerlendirmeye aldığı projelerin;
a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını
karşılayabilme,
b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerli olma,
e) Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını
sağlayabilme,
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin
gelişimine katkı sağlayabilme,
ğ) Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre
üretime yönelik yatırım olma,
i) Mali yeterliliğe sahip olma,
j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş veya ulaşılabilir,
yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma,
niteliklerinin ağırlıklandırıldığı, Program Portalında yayımlanan proje değerlendirme
formu üzerinden puanlama yapar. Komite, bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler arasında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi, proje süresi gibi
kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.
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(8) Komite, 70 ve üzerinde puan alan projelerin revize edilmesine, yatırımcılardan ilave
bilgi ve belge istenmesine karar verebilir. Komite, bu durumda, KOSGEB, TÜBİTAK ve komisyonlara projeler ile ilgili yeniden inceleme ve değerlendirme yaptırabilir. Komite bu doğrultuda, projenin yeniden değerlendirme süreci için çağrı planında öngörülen tarih kısıtlamalarına bağlı kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir.
(9) Komite, destekleme kararı verilen projeler için hangi destek unsurlarının tanımlanacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla destek
unsurlarının miktar ve sürelerine karar verir. Komite tarafından desteklenmeye uygun görülen
projeler için; her bir yatırım projesi unsurunun birden çok destek türünden yararlandırılmaması
koşuluyla TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlık desteklerini bir arada ve/veya münhasıran içeren
destek paketi tanımlanabilir. Komite destek kararlarında, projenin sürdürülebilirliğini ve öngörülen katma değeri üretmesini temin etmek amacıyla proje özelinde çeşitli koşullara yer verebilir, farklı karar formatları oluşturabilir. TÜBİTAK tarafından Ar-Ge desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için Komite tarafından, Bakanlık ve/veya KOSGEB
desteklerini içeren destek paketi tanımlanabilir.
(10) Komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için tanımlanan üretime
yönelik yatırım destekleri, varsa Ar-Ge sürecinin TÜBİTAK desteklerinden yararlanılarak
ve/veya yatırımcının kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından
onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Ancak, proje fizibilitesinde Ar-Ge süreciyle eş zamanlı üretime yönelik yatırım süreci öngörülmesi veya yatırımcının izleme sürecinde talep etmesi halinde Komite, üretime yönelik yatırım desteklerinin Ar-Ge süreci tamamlanmadan önce
başlamasına karar verebilir.”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Destek türleri”
“(1) Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri için, ArGe destekleri ve/veya üretime yönelik yatırım destekleri tek pencere uygulaması çerçevesinde
tanımlanır.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Programa kesin başvurusu tamamlanan yatırım projeleri için Komite
tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamında destek verilmesine
dair değerlendirme yapılır.
(2) Komite, Program kapsamında desteklenmesine karar verdiği yatırım projelerinden,
nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun gördüklerinin, 2012/3305 sayılı Karardaki
stratejik yatırımlar çerçevesinde desteklenmesine karar verebilir.
(3) Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen yatırım projelerinden, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, 2016/9495 sayılı Karar kapsamında desteklenmesi için Cumhurbaşkanı
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onayına sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri
için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanır.
(4) İkinci fıkra kapsamında Komite tarafından ve üçüncü fıkra kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri için ayrı bir başvuru ve değerlendirmeye gerek olmaksızın TUYSGM tarafından teşvik belgesi düzenlenir. Teşvik belgesi
kapsamında sağlanacak devlet yardımlarına ilişkin iş ve işlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde
TUYSGM tarafından yürütülür.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Program kapsamında Ar-Ge destekleri TÜBİTAK tarafından, ilgili
TÜBİTAK destek programı çerçevesinde sağlanır.
(2) Kesin başvurusu tamamlanmış projelerden Ar-Ge ihtiyacı olanlar, ilgili mevzuatında
öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.
TÜBİTAK tarafından Ar-Ge desteği sağlanabilecek projeler, Genel Müdürlüğe bildirilir. Komite, TÜBİTAK’ın olumlu görüş verdiği projelerden bir kısmı veya tamamı için Ar-Ge desteği kararı alabilir.
(3) TÜBİTAK’ın Ar-Ge desteği sağlamayı uygun bulmadığı projeler için, TÜBİTAK
destekleri Komite tarafından tanımlanamaz. Ancak Komite bu projelere ilişkin, gerekli gördüğü
Ar-Ge faaliyetlerinin yatırımcı tarafından kendi kaynaklarıyla yürütülmesini, Program kapsamındaki diğer destek unsurlarının kullandırılması için şart koşabilir.
(4) Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapılması planlanan projeler
için Komitenin Ar-Ge desteği tanımlaması durumunda, ilgili TÜBİTAK destek programı hükümleri çerçevesinde, ortaklı Ar-Ge sürecine dahil olan yatırımcı ve/veya Ar-Ge yüklenicilerine
destek sağlanır.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yatırımcının KOBİ olduğu yatırım projeleri, KOSGEB tarafından Stratejik Ürün
Destek Programı hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden yararlandırılabilir.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Destek kapsamına alınan her bir projenin izlemesi, Ar-Ge ve/veya
üretime yönelik yatırım faaliyetleri süresince ve bu faaliyetlerin tamamlanmasını müteakiben
olmak üzere iki aşamalı yapılır. Her bir projenin izlemesi ve değerlendirmesi, sağlanan destek
unsurlarının mahiyetine göre proje komisyonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılır.
(2) Yatırım sürecinde yatırım teşvik belgeli yatırımcıların yerinde incelemesi her altı
ayda bir TUYSGM personeli tarafından yapılır. İlgili projeden sorumlu olan proje komisyonu
üyeleri ve/veya proje koordinatörü de izleme döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir.
(3) Proje komisyonu tarafından, TUYSGM, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından
yapılan izlemelerde sunulan bilgi ve belgeler de dikkate alınarak her altı ayda bir temel proje
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ilerleme bilgilerini içeren proje izleme formu ve proje hakkında gerekli görülen değerlendirmelerin yapıldığı proje izleme raporu, Genel Müdürlüğe sunulur.
(4) İzleme süreci içerisinde Genel Müdürlük tarafından yatırımcıdan ek bilgi ve belge
talep edilebilir. Yatırımcı, izleme süreci içerisinde gerekli görülmesi halinde proje komisyonu
tarafından, projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir.
(5) Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamamlanmasını müteakiben on yıl süresince projenin sağladığı katma değer tutarı, yatırımcı tarafından yıllık bazda yeminli mali müşavir raporuyla hesaplattırılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde Genel Müdürlüğe sunulur.
(6) Genel Müdürlük tarafından desteklenmekte olan her bir proje için, proje komisyonlarınca sunulan form ve raporlarda yer alan verileri temel alarak hazırlanan ve projelerin genel
durumunu özetleyen program izleme ve değerlendirme raporu ve özel olarak talep edilmesi
halinde proje bazındaki izleme belgeleri altı ayda bir Komiteye sunulur.”
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Yatırımcı, üretime yönelik yatırım süreci içerisinde KOSGEB ve
Bakanlık tarafından desteklenmekte olan yatırım kısımlarının her biri için en fazla üç defa revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi, Program Portalı üzerinden yapılır.
(2) Yatırımcı, üretime yönelik yatırım sürecindeki revizyon talebini en erken üretime
yönelik yatırım sürecindeki ilk izleme döneminden sonra, en geç ise son izleme döneminden
iki ay öncesine kadar Genel Müdürlüğe yapabilir.
(3) Ar-Ge süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için, Ar-Ge sürecine ilişkin
revizyon talebi doğrudan TÜBİTAK tarafından karara bağlanarak Genel Müdürlüğe bildirilir.
Genel Müdürlük tarafından Ar-Ge süreci açısından yapılan revizyona göre üretime yönelik yatırım sürecine ilişkin proje takvimi de revize edilerek proje komisyonunun incelemesine sunulur. Ar-Ge sürecine ilişkin yapılan revizyonlara bağlı olarak üretime yönelik yatırım sürecinde
yapılan revizyonlar, yatırımcının üretime yönelik yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilir.
(4) Yatırım desteklerinden yararlanmakta olan projeler için, yatırımın karakteristiğine
ilişkin değişiklik talepleri ile teşvik belgesi kapsamındaki sabit yatırım tutarının yüzde 35’ten
fazla değişmesine neden olan değişiklik talepleri hariç olmak üzere teşvik belgesi kapsamında
desteklenmekte olan yatırım unsurlarıyla ilgili diğer talepler TUYSGM tarafından sonuçlandırılır. Bu çerçevede yapılan değişiklikler, yatırımcının üretime yönelik yatırım süresi boyunca
talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilir. Ayrıca, bu çerçevede
yapılan değişikliklerin Genel Müdürlüğe bildirilerek proje dosyasına eklenmesi zorunludur.
KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılmış yatırım süreçleri açısından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki faaliyet-zaman planı ve gider kalemlerinde değişiklik
yapılmasına ilişkin revizyon talepleri doğrudan KOSGEB tarafından karara bağlanarak Genel
Müdürlüğe bildirilir.
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(5) Yatırım desteklerinden yararlanmakta olan projeler için dördüncü fıkrada tanımlanmış değişiklikler haricindeki değişiklikleri içeren revizyon talepleri, revizyonun KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılmış yatırım süreçlerini de kapsaması halinde, ilgili süreçlerin KOSGEB tarafından incelenmesinin tamamlanmasını müteakiben, Genel Müdürlük aracılığıyla proje komisyonu incelemesine sunulur. Yatırımcı, revizyon sürecinde proje komisyonu
tarafından projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir.
Proje komisyonu tarafından revizyon talebine ilişkin görüş oluşturularak Komiteye sunulur.
(6) Revizyon yapılmasının öngörüldüğü durumlarda, sağlanması öngörülen on yıllık
katma değer tutarı hedefi de revizyon kapsamında yapılması öngörülen değişiklikler dikkate
alınarak yatırımcı tarafından revize edilir.
(7) Komite, yatırımcının talebi üzerine veya izleme sürecinde sunulan bilgilere istinaden
proje özelinde revizyon değerlendirmesi yapmaya ve revizyon kararı almaya yetkilidir. 15 inci
maddenin üçüncü fıkrası kapsamında sağlanan desteklere ilişkin revizyon kararları Cumhurbaşkanının onayına sunulur.”
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Komite, izleme dönemlerinde sunulan bilgilere istinaden yatırım
projesinin başlangıcından itibaren gerçekleşen toplam yatırım projesi tutarının güncel değerinin,
ilgili izleme dönemine kadar gerçekleşmesi öngörülen toplam yatırım projesi tutarının güncel
değerinin yüzde ellisinden az olması halinde, bu duruma yol açan nedenleri değerlendirerek
proje bazında sonlandırma kararı almaya yetkilidir. 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlık desteklerinden yararlandırılan projeler için sonlandırma kararı Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
(2) TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge faaliyetleri içeren projelerde, Ar-Ge aşaması devam etmekteyken TÜBİTAK, ilgili destek programının uygulama esasları hükümleri
çerçevesinde sonlandırma kararı almaya yetkilidir. TÜBİTAK tarafından sonlandırma kararı
alınan projeler için TÜBİTAK tarafından ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar verir.
(3) KOSGEB tarafından desteklenen faaliyetleri içeren projelerde, KOSGEB tarafından
belirlenen Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almayı gerektiren durumlarda KOSGEB tarafından Komiteye görüş sunulabilir.
KOSGEB destekleri açısından sonlandırma kararı verilmesi durumunda sağlanmış olan KOSGEB
desteklerinin geri alınıp alınmayacağına ve diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar verir.
(4) Teşvik belgesi kapsamında desteklenmekteyken, Komite tarafından veya Cumhurbaşkanınca sonlandırma kararı verilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım
olma niteliğini kaybetmiş kabul edilir. Bu projeler için, TUYSGM tarafından değerlendirme
yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program
kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler için tabi oldukları yeni
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teşvik uygulamasına kıyasla Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek yatırım
teşvik belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan
destekler geri alınır.”
MADDE 22 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Yatırım projesi kapsamında öngörülen üretime yönelik yatırım süresinin bitiminden sonra yatırımcı, otuz gün içerisinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle Program Portalı üzerinden başvuruda bulunur. Yatırımcının bu
süre zarfında başvuruda bulunmaması halinde, Genel Müdürlük tarafından resen tamamlama
süreci başlatılır. Desteklere konu olan ilgili yatırım unsurlarının hedeflere uygun olarak tamamlanma durumu, sorumlu bulunulan desteklere göre TUYSGM ve/veya KOSGEB tarafından yerinde inceleme yapılarak tespit edilir. İlgili projeden sorumlu olan proje komisyonu üyeleri ve/veya proje koordinatörü de tamamlama döneminde yerinde inceleme çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlayabilir. TUYSGM tarafından başarısızlıkla tamamlandığı tespit
edilen projeler, Programın amaçları açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul
edilir. Bu projeler için, TUYSGM tarafından değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda olan projeler için, tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla
Program kapsamında fazladan sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat hükümlerine göre
geri alınır. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için
ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanan destekler geri alınır.
(2) Başarılı bir şekilde tamamlanan projeler için, proje faaliyetlerinin tamamlanması
sonrası izleme sürecine on yıl boyunca devam edilir.
(3) Proje faaliyetlerinin tamamlanması sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, yatırımcıya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değeri, proje sürecinin
başından beri yıllık bazda sağlanan toplam destek tutarı, sigorta primi işçi ve işveren hissesi
desteği kapsamında sağlanan desteklerin brüt asgari ücret artış oranıyla, fiili yatırım harcaması
nedeniyle hak kazanılmış yatırıma katkı tutarının güncel değeri ve diğer destek unsurları kapsamında sağlanan desteklerin ise yeniden değerleme oranıyla güncellenmiş hallerinin toplanması suretiyle hesaplanır.
(4) Projenin beş yıllık işletme süresini takip eden izleme döneminde, başvuruda öngörülen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerleri, yeniden değerleme oranları kullanılarak
hesaplanır. Bu değerlerin toplanması suretiyle işletme döneminin ilk beş yılı için hedeflenen
birikimli katma değer tutarının güncel değeri elde edilir.
(5) Proje faaliyetlerinin tamamlanması sonrası izleme süreci boyunca, her yılın ilk izleme döneminde, proje kapsamında sağlanan birikimli katma değer tutarı, yatırımcı tarafından
yeminli mali müşavir raporları ile tevsik edilen yıllık katma değer tutarlarının güncel değerlerinin toplanması suretiyle hesaplanır.
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(6) Aşağıdaki bentlerde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, 15 inci maddenin
ikinci fıkrası kapsamında sağlanan Bakanlık destekleri sonlandırılır; 15 inci maddenin üçüncü
fıkrası kapsamında sağlanan Bakanlık desteklerinin sonlandırılması hususu Cumhurbaşkanının
onayına sunulur:
a) Beş yıllık işletme dönemi sonunda, beşinci fıkraya göre hesaplanan beş yıllık birikimli katma değer tutarının, dördüncü fıkraya göre hesaplanan hedeflenen beş yıllık birikimli
katma değer tutarının yüzde ellisini aşamadığının tespit edilmesi.
b) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan yatırımcıya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değerinin, proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen harcamaların toplam güncel değerini geçtiğinin tespit edilmesi.
(7) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, altıncı fıkrada yer alan hükümler çerçevesinde destekleri sonlandırılan projeler için TUYSGM tarafından yapılacak değerlendirme
sonucunda, tamamlama vizesi aşamasında yapılmış olan tespitler dikkate alınarak diğer teşvik
uygulamaları çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu fıkra kapsamında teşvik belgesi
uygulamasının değiştirilmesi durumunda, Program kapsamında sağlanan destekler durdurulur
ve varsa fazladan sağlanan destekler geri alınmaz. Yatırım projeleri, tabi oldukları yeni teşvik
uygulamasına göre varsa kalan sürede işletme dönemi desteklerini almaya devam eder.”
MADDE 23 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Bu Program kapsamında, Program Portalı üzerinden yapılacak başvurular için gerçek kişilerin yatırımcılar adına yetkilendirilmesi işlemleri 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Bir veya daha fazla
Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapmayı öngören projeler için Ar-Ge yüklenicisi adına ArGe başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin de aynı usulle Ar-Ge yüklenicisi adına
yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Daha önce söz konusu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmesi TUYSGM tarafından yapılmış kişiler için tekrar yetkilendirme yapılması gerekmez. Yetkilendirilmesi yeni yapılacak başvuru sahiplerinin, kesin başvuru yapmaya davet edilebilmeleri için yetkilendirme işlemini tamamlamış olmaları gerekir.”
MADDE 24 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

18/9/2019
30892
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/12/2019
30969
19/6/2020
31160

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

Sayfa : 34

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Sayfa : 56

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden:

3680

—— • ——

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3685
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3756

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

3774

—— • ——
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3773
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3781

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

3794
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3775

—— • ——
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3777

—— • ——
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

3778
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İHALEYE DAVET
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:
Türkiye’de Demiryolu Lojistiğinin Geliştirilmesi Projesi
(PROJE No: P170532)
Proje Uygulama Birimine Muhasebe Yazılımı Alımı
(AYGM-TED-2020-WB 2)
İlan Tarihi: 27.04.2021
1- T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (İdare),
Türkiye’de Demiryolu Lojistiğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki harcamaları finanse etmek
üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) tarafından sağlanan kredinin Satın
Alma Planında belirlenen bir bölümü bu Teklif Vermeye Davetin düzenlendiği alıma ilişkin
sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.
2- Bu kapsamda, İdare aşağıdaki kalemin/kalemlerin temini için isteklileri, Dünya
Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet
etmektedir:
Kalem
Cinsi

Miktarı (Adet)

Muhasebe Yazılımı

1

No
1

3- İhale, Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’te revize edilen
“Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında
Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri”
(Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da
revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen
Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu”(Kılavuz) hükümlerinde
belirtilen şekilde gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif
Sahiplerine açıktır.
4- Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin
Kayıt ve Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir:
a. FİYATLAR: Teklif fiyatları malların nakliyesi, son noktada montajı, kurulumu ve
diğer benzeri hizmetlere ilişkin bütün masrafları içerecektir. Malların Hakkı Turayliç Cad. No: 5
06338 Emek/Çankaya/ANKARA adresinde işletmeye hazır halde teslim edilmesiyle ilgili her tür
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masraf [son adrese teslimat bedeli ve sigorta ile vergi, resim ve harçlar dahil (KDV hariç)] fiyata
dahil edilmiş olmalıdır.
i. Fiyat teklifleri maksimum üç serbestçe dönüştürülebilir para birimi cinsinden, ayrı ayrı
veya kombinasyon halinde olarak verilecektir.
ii. Teklif edilen fiyatlar sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir şekilde
ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
iii. Teklif edilen fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmeyecektir.
b. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Teknik şartnamelere uygun olduğuna karar
verilen teklifler, kalemlerin tümü bazında (KDV hariç) fiyat tekliflerinin karşılaştırılması yoluyla
değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, Alıcı her bir teklif için herhangi bir
aritmetik hataya karşı aşağıda belirtilen şekilde bir düzeltme yaparak değerlendirmeyi
gerçekleştirilecektir:
1. Rakamla ifade edilen miktar ile yazılı miktar arasında fark olduğunda yazılı olarak
verilen miktarlar geçerli olacaktır;
2. Birim fiyat ile birim fiyatın adetle çarpımından doğan kalem toplamı arasında fark
olduğunda teklif edilen birim fiyatı geçerli olacaktır;
3. Teklif Sahibi düzeltmeyi kabul etmezse, teklifi reddedilecek ve Teklif Sahibi 1 (bir) yıl
süreyle bir başka ihaleye çağrılmayacaktır.
Fiyat

döküm

çizelgesinde

yer

aldığı

halde

fiyatlanmamış

kalemin/kalemlerin

fiyatının/fiyatlarının teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer kalemlerin fiyatına dahil edilmiş olduğu
kabul edilecektir.
Alıcı, bütün kalemler için teknik bakımdan uygun teklif olmadığında, tekliflerin idari
bakımlardan uygun olması koşuluyla, teklifleri kalem bazında değerlendirme ve ihaleleri buna
uygun olarak verme hakkını saklı tutmaktadır.
Alıcı herhangi bir teklifi kabul veya reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkını saklı
tutmaktadır. Alıcı bu durumdan etkilenen Teklif sahibine/sahiplerine karşı herhangi bir mali
yükümlülük taşımayacaktır.
Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İdare, kendi takdirine bağlı olarak Teklif
Sahibinden teklifini açıklamasını isteyebilir. Açıklama talebi ve cevap yazılı olacaktır. Açıklama
talebiyle fiyatlarda veya teklifin özünde herhangi bir değişiklik yapılması istenemez, teklif
edilemez veya böyle bir değişikliğe izin verilmez.
c. İHALENİN VERİLMESİ: İhale teknik şartnameyi karşılayan ve en düşük olarak
değerlendirilmiş fiyatı teklif eden firmaya verilecektir. Başarılı olan teklif sahibi ekteki Sözleşme
Formu ve Temin Kayıt ve Şartları’na uygun olarak Sözleşme imzalayacaktır. Teklif Sahibi,
bildirimin alınmasından sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde imzaladığı Sözleşmeyi İdareye teslim
edecektir.
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Başarılı teklif sahibinin bu şartları yerine getirememesi halinde Alıcı ihaleyi ikinci en
uygun teklif sahibine verebilir.
Başarılı Teklif Sahibinin belirtilen sürede sözleşmeyi imzalamaması halinde İdare, diğer
hakları saklı kalmak kaydıyla söz konusu Teklif Sahibini 1 (bir) yıl süreyle benzeri ihalelere
çağırmaz.
Alıcı ihalenin verilmesi sırasında ihale konusu mal ve hizmetleri birim fiyat veya diğer
kayıt ve şartlarda herhangi bir değişiklik olmadan yüzde onbeş (% 15) oranında arttırma veya
eksiltme hakkına sahip olacaktır.
d. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, Teklif Vermeye Davet Madde 7’de
belirtilen Tekliflerin son verilme tarihinden itibaren altmış (60) gün süreyle geçerli olacaktır.
Teklifler, son verilme tarihinden sonra değiştirilemez ve geçerlilik tarihinden önce geri
çekilemez. Aksi takdirde Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmaz.
5- İlgilenen Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale
dokümanlarını, aşağıdaki adrese yazılı veya e-posta ile başvurarak temin edebilirler. Dokümanı
almak için firma irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacaktır.
6- Tekliflerin en geç veya 17.05.2021 günü saat 11:00’e kadar aşağıda verilen adrese
kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Zarfın içerisinde teklif ile birlikte teklifin bir
elektronik kopyası bulunmalıdır. Zarfın üzerinde şu ibare yazılı olmalıdır: “AYGM-TED-2020WB 2 / Proje Uygulama Birimine Muhasebe Yazılımı Alımı - İhale açılış saatinden önce
açılmayacaktır”.
Geç teslim edilen Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade
edilecektir. Teklifler Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif
Sahibi temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 17.05.2021‘de saat
11:15’de açılacaktır.
7- Geçici Teminat istenmemektedir.
8- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa tabi değildir.
9- Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Demiryolları Yapım Dairesi Başkanlığı
Hakkı Turayliç Cad. No: 5, B Blok 6. Kat, Oda No: 615/616
06338 Emek/Çankaya/ANKARA
e-posta: irfan.kurnaz@uab.gov.tr
3729/1-1
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PROFESYONEL GÖRÜNTÜ- ZAYIF AKIM VE ALTYAPI SİSTEMİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Profesyonel
Görüntü- Zayıf Akım ve Altyapı Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (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, 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, 03.05.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma
Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç
gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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.
3810/1/1-1
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PROFESYONEL DONANIM VE ROBOT IŞIK SİSTEMİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Profesyonel
Donanım ve Robot Işık Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (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, 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, 03/05/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma
Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç
gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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.
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PROFESYONEL SES-IŞIK VE OTOMASYON SİSTEMİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Profesyonel SesIşık ve Otomasyon Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (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, 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, 04/05/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma
Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç
gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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.
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MEKANİK KONTROL VE ORKESTRA KABUĞU, SES VE GÖRÜNTÜ İŞİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında mekanik kontrol
ve orkestra kabuğu, ses ve görüntü işi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (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, 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, 04/05/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma
Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç
gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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.
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PROFESYONEL KAYIT STÜDYOSU VE MİKROFON SİSTEMİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ihtiyacı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Profesyonel Sistemleri işi kapsamında Profesyonel Kayıt
Stüdyosu Ve Mikrofon Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (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, 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, 04/05/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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.
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KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kireç Taşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2021/244785

1-İdarenin
a) Adresi

: Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164

b) Telefon ve faks numarası

: 332 7345930-36, 332 7345938

c) Elektronik posta adresi

: -

Ereğli/KONYA

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: -

2-İhale konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 50.000 ton kireçtaşı (Şartnamede belirtilen özelliklere
uygun nitelikte)

b) Teslim(yeri/yerleri)

: Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: 01.07.2021 - 31.12.2021 tarihleri arası, aylık termin
programı idarece verilecektir.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 18/05/2021 - 10.00

4-İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5-İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV
dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8-İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
11-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kireç Taşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2021/240210

1-İdarenin adresi

: Orhaniye Mah. 123340 Sk. No:63. 42600 Ilgın /
KONYA

2-İdarenin telefon ve faks numarası :Tel: 332 885 72 00 (8 Hat) – Faks: 332 885 72 10
3-İhale konusu malın niteliği,
türü ve miktarı

: Özelliklerinde Uluslararası kalitatif minerolojikpetrografik” analiz neticesinde “kayaç adı” nın
“kireçtaşı” belirlendiği 40.000 Ton Kireçtaşı
(± %20 Toleranslı)

4-İhale teslim yeri

: Ilgın Şeker Fabrikası stok sahasına

5-İhale teslim tarihi

: Malın teslim süresi Teknik Şartnamede belirtilen
Termin Programına göredir.

6-İhalenin yapılacağı yer

: Ilgın Şeker Fabrikası Orhaniye Mah. 123340 Sk.
No: 63 42600 Ilgın/ KONYA

7-İhalenin tarihi ve saati

: 10/05/2021 Saat: 10.00

8- İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340 Sk. No: 63
42600 Ilgın/ KONYA adresinde görülebilir ve 118,00-TL. (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
11- Diğer Hususlar
11.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin
veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
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MUHTELİF RULMAN (8 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
MUHTELİF RULMAN (8 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ
KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İhale kayıt numarası
: 2021/240143
1 - İdarenin
:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
a) Adresi
Satınalma Dairesi Başkanlığı
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 372 259 47 75-90
Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
Muhtelif Rulman (8 kalem)
TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal
b) Teslim yeri
Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri
Şube Müdürlüğü ambar stok sahasıdır.
c) Teslim süresi
: Muhtelif Rulmanların teslim süresi 20 (yirmi)
takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 26.05.2021 Çarşamba - Saat: 15.00
c) Dosya no
: 2114028
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
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4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1. Rulman malzeme, mikro temizlik ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini gösterir
sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir.
4.2.2. Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış rulman markaları için tekliflerin
değerlendirilmesinde bu sertifikalar aranmayacaktır.
4.2.3. İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz,
mikro temizlik ve yüzey pürüzlüğü sertifikalarını vereceklerdir.
4.2.4. Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeilerini ayrı ayrı
belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.2.5. Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distiribütörü veya temsilcisi
olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4.2.6. Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.
4.2.7. Firmalar rulmanları 20 takvim gününde teslim edeceklerdir. Alternatif teslim
süreleri ayrıca değerlendirilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde fiyat
dışında isteklilerde aranılacak kıstas; iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarıdır (yüksek
olan) .
5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.
Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 26.05.2021 Çarşamba-saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
3738/1-1
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TOTAL STATİON ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İşin Adı: Total Station alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası

: 2021/249210

Dosya No

: 2142019

1-İdarenin
a) Adresi

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 67090
ZONGULDAK

b) Telefon numarası

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

c) Faks numarası

: 0 372 251 19 00

2-İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı : Total Station,
b) Teslim yeri

1 Kalem (1 adet)

: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm
Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi

: Sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içinde teslimat
yapılacaktır.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 26.05.2021 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no

: 2142019

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
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e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
5 - İhale konusu işe ilişkin istenilen kalemlere kısmi teklif verilemeyecektir.
6- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak verecektir.
7 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli
malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.
8- İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9- Teklifler 26.05.2021 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu
değildir.
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.
14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
3769/1-1
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İşin Adı: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı
Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2021 / 241188
Dosya no
: 2122050
1-İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2-İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kişisel koruyucu donanım malzemeleri - 15 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 45 gündür.
3-İHALENİN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 18/05/2021 Salı günü saat: 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
4.2.1. Teknik şartnamede belirtilen malzemelere ait AT Tip İnceleme Sertifikaları ve 1
adet numune, teklif ekinde verilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15
fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler en geç 18/05/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9-İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
3792/1-1
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Elazığ Belediye Başkanlığından:
1 - Aşağıda Mahallesi, etap nosu, adası, parseli, m2’si, cinsi, inşaat alan m²’si, adedi, yaklaşık
inşaat maliyeti, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar üzerinde Kentsel Dönüşüm kapsamında Kat
Karşılığı İnşaat Yaptırılması (dağıtımı ve yapımı ile ilgili detaylar ihale dokümanında
belirtilmiştir.) işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı
teklif eksiltme sureti ihale edilecektir.
2 - İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda
Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi
halinde 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin
edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol
Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dâhili 1505) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir
4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.
4.1 - Kanuni ikametgâhı olması,
4.2 - T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler
için).
4.3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) 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,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
4.8 - Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne
bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)
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4.9 - İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
4.10-) a) İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde bir (tek) sözleşme kapsamında
toplam inşaat alanının %25 (yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.
b) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSİDİR
c) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN YAPIM
İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE
YER ALAN B/III GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.11 - Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
4.12 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı
taahhütü)
5 - İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanında istenilen belgeleri ihale saatine
kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya
herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık
adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon
başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
6 - En uygun teklif; yüklenici tarafından anahtar teslimi, tüm harçları yatırılmış (Belediye
Hizmet bedelleri ve harçları İdareye, Diğer tüm hizmet bedelleri ve harçlar yüklenici firmaya ait
olmak üzere) iskân ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş, tüm ada içi alt ve üst yapı
bağlantıları yapılmış (ferdi abonelikler hariç), ada içi peyzaj ve çevre düzenlemesi, iksa ve zemin
iyileştirilmeleri bitirilmiş olacak şekilde sözleşme tarihi temel alınarak 1 (Bir) yıl içerisinde 4
(dört) taksit üzerinden ödenmesi koşulu ile ihale dokümanında ki dağıtım cetvelinde belirtilen
dağıtım oranları nazara alınarak hak sahiplerinden TL üzerinden en az bedel talep eden, ihale
şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici tercih edilecektir
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde
ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır

MAHALLESİ

SÜRSÜRÜ

SÜRSÜRÜ

ETAP

4

4

ADA

PARSEL

690

1,2,3

691

8,15,19

689

1,2,3

691

8,15,19

ARSA ALANI
(m²)
11.885,00

TOPLAM
CİNSİ

İNŞAAT

ADET

ALANI (m²)
KONUT

26.848,00

YAKLAŞIK

İHALE TARİH VE

MALİYET (TL)

SAATİ

160
90.870.313,63 TL 07.05.2021

11.885,00

İŞ YERİ

7.242,00
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14.00
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ETAP

ADA

PARSEL

RESMÎ GAZETE
ARSA ALANI
(m²)

TOPLAM
CİNSİ

İNŞAAT

ADET

ALANI (m²)

SÜRSÜRÜ

5

689

1,2,3,5

5.378,00

KONUT

11.623,00

80

SÜRSÜRÜ

5

689

1,2,3,5

5.378,00

İŞ YERİ

3.359,00

10

MAHALLESİ

ETAP
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ARSA ALANI
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İNŞAAT

ADET
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SÜRSÜRÜ

6
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1,2,3,5
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KONUT

11.623,00
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SÜRSÜRÜ

6

688

1,2,3,5

5.237,00

İŞ YERİ

3.280,00
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İNŞAAT

ADET

ALANI (m²)

SÜRSÜRÜ

7
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1,2,3,5

5.171,00

KONUT

11.623,00

80

SÜRSÜRÜ

7

687

1,2,3,5

5.171,00

İŞ YERİ

3.243,00

10

İHALE TARİH VE

MALİYET (TL)

SAATİ

14.15

YAKLAŞIK

İHALE TARİH VE

MALİYET (TL)

SAATİ

40.441.232,86 TL 07.05.2021

TOPLAM
CİNSİ

YAKLAŞIK

40.673.518,49 TL 07.05.2021

TOPLAM
CİNSİ

Sayfa : 113

14.30

YAKLAŞIK

İHALE TARİH VE

MALİYET (TL)

SAATİ

40.456.718,42 TL 07.05.2021

14.45

3814/1-1

—— • ——
İPTAL İLANI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilan metni ileriki bir
tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.

3834/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,
09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi
kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.
Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi
“Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)
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2-Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi
Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)
3-YÖK formatında Özgeçmiş,
4-Nüfus Cüzdan ön yüz fotokopisi,
5-Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)
6-Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8-Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin
fotokopileri
9-ALES Belgesi
10-2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden
alınan barkodlu belge)
13-ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı. (e- Devlet üzerinden alınan belge)
14-Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni
(İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)
ÖNEMLİ NOTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
4-Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.
NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR Duyurulur.
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak -İZMİR
SINAV TAKVİMİ

: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN

İLK BAŞVURU TARİHİ

: 27.04.2021

SON BAŞVURU TARİHİ

: 11.05.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12.05.2021
SINAV GİRİŞ TARİHİ

: 17.05.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

: 18.05.2021
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İLAN ÖZEL ŞARTI

ALES

SAYISI

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı,
Grafik Sanatlar, Görsel İletişim, Görsel
İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve
Animasyon, Animasyon bölümlerinin

1

Grafik Tasarımı

birinden lisans mezunu olup, Grafik,

Öğretim

1

Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik

70

Görevlisi

Sanatlar, Görsel İletişim, Görsel İletişim
Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel
İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve
Animasyon, Animasyon, Animasyon
Tasarımı, Sanat ve Tasarım alanlarının
birinde Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

3793/1-1

—— • ——
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
26.04.2021 tarihli ve 31466 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Üniversitemiz birimlerine alınacak öğretim üyesi kadroları ile ilgili ilandaki Adet ve Derece
sayıları aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.
İlgililere ilanen duyurulur.
İLAN NO

BİRİM

ÖÜ2021/04

ÖÜ2021/05

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Turizm ve Otel
İşletmeciliği

BÖLÜM

İşletme
Turizm

ANABİLİM
DALI
Yönetim ve
Organizasyon
Turizm

İşletmeciliği İşletmeciliği

UNVAN ADET DER.

Doç.

1

2

Doç.

1

2

AÇIKLAMA
Doktorasını İşletme Alanında yapmış olup,
Doçentliğini Yönetim ve Strateji Alanında almış olmak.
Doktorasını Turizm İşletmeciliği Alanında yapmış
olup, Doçentliğini Turizm Bilim Alanında almış olmak.

3823/1-1

—— • ——
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
26.04.2021 tarih ve 31466 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
ilanımızda yer alan GİRİŞ SINAV TARİHİ 24 Mayıs 2021 Pazartesi, SONUÇ AÇIKLAMA
TARİHİ de 27 Mayıs 2021 Perşembe olarak GÜNCELLENMİŞTİR.
Söz konusu ilana başvuran adaylara duyurulur.

3819/1-1

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

27 Nisan 2021 – Sayı : 31467

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Armaş Vakfı
VAKFEDENLER: Sibel Asna, Uygar Özesmi, Turgay Gönensin Selda Gönensin.
VAKFIN İKAMETGÂHI: Kocaeli.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.04.2021 tarihinde kesinleşen
23.02.2021 tarihli ve E: 2020/307 K: 2021/81 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Sosyal değişimin gerçekleştirilmesi ve bu bağlamda toplumun sosyal,
bilimsel, sanatsal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer
amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000 TL (İkiyüzbinTürkLirası) nakit.
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Malvarlığı benzer
amaçlarla kurulmuş olup halen çalışmalarını sürdürmekte olan Türkiye Erozyon, Ağaçlandırma
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Hrant Dink Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına eşit
miktarlarda olmak üzere kalacaktır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
3736/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK)
VAKFEDENLER: S.S. Çağdaş Eğitim Kooperatifi.
VAKFIN İKAMETGÂHI: BURSA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Bursa 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/04/2021 tarihinde kesinleşen, 05/03/2021
tarihli ve E: 2020/224, K: 2021/82 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: İnsan kaynaklarımızın eğitimini sağlamak, eğitim konusunda kamu
yararına çalışmalar yapmak. T.C. Anayasasında ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen
koşullarda Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş laik ve demokrat nesillerin yetiştirilmesine
katkıda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL (Seksenbin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Mehmet Buğra KÜÇÜKKAYALAR, Nihan ALPAY, Süheyla
TOPPAMUK, Ali KARA, Doç. Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Vakfın tasfiyesinde borçları ödendikten sonra kalan vakıf’a ait bütün nakit, menkul ve
gayrimenkuller Mütevelli Heyeti’nin uygun göreceği vakıf ve derneklere devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
3737/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV).
VAKFEDENLER: Müslim SARI, Ayşe Şehnaz KART, İdris KILINÇKAYA, Kenan
ŞİMŞEK, Sabri ARPAÇ, Hasan Efe UYAR, Kemal GÜLHAN, Deniz Eftelya YILMAZ, Ali
ÖZGÜNDÜZ, Hasan TÜRKER, Cemalettin DOĞAN, Sinan BİÇİCİ, İbrahim EKMEN.
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:
Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2021 ek kararlı 04.03.2021 tarihli ve
E: 2021/4, K: 2021/73 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmak üzere toplumsal, siyasal,
ekonomik, kültürel vb. alanlarda araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları kamuoyuna
duyurmak, bu konularla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında
bilgilendirici toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak, ulusal ve uluslararası alanda ortak
işbirliği projeleri geliştirmek, yayınlar yapmak, araştırma birimleri ve çalışma grupları
oluşturmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası).
YÖNETİM KURULU: Müslim SARI, Kenan ŞİMŞEK, İdris KILINÇKAYA.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mal varlığının
aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş bir başka vakfa devredilmesine karar verilebilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
3790/1-1

—— • ——
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
Üniversitemiz Birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı
Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan kadroların
sehven yazılan eski ilan şartları aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.
Duyurulur.

İlan Sıra

Kadro
Unvanı

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı
(ABD)/Pr.

Yeni İlan Şartı
Doktorasını Bilgisayar
Mühendisliği veya Yazılım
Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik
ÖÜ2021-21

Dr. Öğr.

ve Doğa

Üyesi

Bilimleri
Fak.

Sürü zekası ve eylem tanıma
alanında çalışmaları olmak.

Bilgisayar
Mühendisliği
Böl.

Yazılım ABD

"Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders
verebiliyor olmak.

3805/1-1
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda
nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik
Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile
Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren
6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.
Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK
formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve
yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak,
özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Doçentlerin, Rektörlük İnsan Kaynakları
Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya Müdürlüklere iletmeleri
gerekmektedir.
İngilizce Eğitim Veren Bölümler İçin başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil
yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği
YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir
Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını
sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personelyonergesi-30072020rev3.pdf)
Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul
edilmeyecektir.
Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 27 Nisan - 11 Mayıs 2021
BİRİM

BÖLÜM/PROG./
ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

DOÇ. DR.

1*

ÖZEL ŞARTLAR
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

DİŞ

Ağız,Diş ve Çene

HEKİMLİĞİ

Radyolojisi

DİŞ

Ağız,Diş ve Çene

DR. ÖĞR.

HEKİMLİĞİ

Radyolojisi

ÜYESİ

DİŞ

Ağız,Diş ve Çene

DR. ÖĞR.

HEKİMLİĞİ

Radyolojisi

ÜYESİ

Anabilim Dalında Doçent
Unvanı almış olmak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

1*

Anabilim Dalında Doktora veya
Uzmanlık yapmış olmak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

2 **

Anabilim Dalında Doktora veya
Uzmanlık yapmış olmak.
Ortodonti Anabilim Dalında

DİŞ
HEKİMLİĞİ

Ortodonti

PROF. DR.

2*

Profesör Unvanı almış olmak,
Profesörlük ataması için gerekli
kriterleri sağlıyor olmak.
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DİŞ
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Ortodonti

DOÇ. DR.

1*

Ortodonti

DOÇ. DR.

1**

Pedodonti

DR.
ÖĞR.ÜYESİ
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Ortodonti Anabilim Dalında
Doçent Unvanı almış olmak.
Ortodonti Anabilim Dalında
Doçent Unvanı almış olmak.
Pedonti Anabilim Dalında

2**

Doktora veya Uzmanlık yapmış
olmak.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim

DİŞ
HEKİMLİĞİ

Protetik Diş Tedavisi

PROF. DR.

1*

Dalında Profesör Unvanı almış
olmak, Profesörlük ataması için
gerekli kriterleri sağlıyor olmak.

DİŞ
HEKİMLİĞİ
DİŞ
HEKİMLİĞİ
DİŞ
HEKİMLİĞİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ

Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Protetik Diş Tedavisi

DOÇ. DR.

2*

Dalında Doçent Unvanı almış
olmak.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim

Protetik Diş Tedavisi

DOÇ. DR.

1*

Dalında Doçent Unvanı almış
olmak.

Protetik Diş Tedavisi

Tıbbi Onkoloji

DR. ÖĞR.
ÜYESİ
DR. ÖĞR.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim
3*

yapmış olmak.
Tıbbi Onkoloji alanında doktora

ÜYESİ

1

Tıbbi Onkoloji

DOÇ. DR.

1

Tıbbi Onkoloji

PROF. DR.

1

Genel Cerrahi

DR. ÖĞR.

Genel Cerrahi

DOÇ. DR.

1

Genel Cerrahi

PROF. DR.

1

Endokrin ve

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

veya Profesör olmak
veya tıpta uzmanlık yapmış
Genel Cerrahi alanında Doçent
olmak
Genel Cerrahi alanında Doçent
veya Profesör olmak

DOÇ. DR.

1

PROF. DR.

1

alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak

Endokrin ve

Endokrin ve metabolizma
alanında Doçent olmak
Endokrin ve metabolizma

Hastalıkları
Nöroloji

Tıbbi Onkoloji alanında Doçent

Endokrin ve metabolizma
1

Hastalıkları
Metobolizma

olmak

olmak

Endokrin ve
Metobolizma

Tıbbi Onkoloji alanında Doçent

Genel Cerrahi alanında doktora

ÜYESİ

Hastalıkları

veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak

1

Metobolizma

Dalında Doktora veya Uzmanlık

alanında Doçent veya Profesör
olmak

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Nöroloji alanında doktora veya
tıpta uzmanlık yapmış olmak

Sayfa : 120
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
TIP
FAKÜLTESİ
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Nöroloji

DOÇ. DR.

1

Nöroloji

PROF. DR.

1

Hematoloji

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

Hematoloji

DOÇ. DR.

1

Hematoloji

PROF. DR.

1

DR. ÖĞR.

Gastroenteroloji

DOÇ. DR.

1

Gastroenteroloji

PROF. DR.

1

Çocuk Cerrahisi

DOÇ. DR.

1

Çocuk Cerrahisi

PROF. DR.

1
1

Acil Tıp

DOÇ. DR.

1

Acil Tıp

PROF. DR.

1

Dahiliye

ÜYESİ

1

Dahiliye

DOÇ. DR.

1

Dahiliye

PROF. DR.

1

Kardiyoloji

DR. ÖĞR.

Hematoloji alanında Doçent veya
Profesör olmak
veya tıpta uzmanlık yapmış
Gastroenteroloji alanında Doçent
olmak
Gastroenteroloji alanında Doçent
veya Profesör olmak
doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak

ÜYESİ

DR. ÖĞR.

olmak

Çocuk Cerrahisi alanında

ÜYESİ

Acil Tıp

Hematoloji alanında Doçent

olmak

1

DR. ÖĞR.

veya tıpta uzmanlık yapmış

Gastroenteroloji alanında doktora

ÜYESİ

DR. ÖĞR.

Profesör olmak

olmak

1

Çocuk Cerrahisi

Nöroloji alanında Doçent veya
Hematolojji alanında doktora

1

Gastroenteroloji

Nöroloji alanında Doçent olmak

Çocuk Cerrahisi alanında Doçent
olmak
Çocuk Cerrahisi alanında Doçent
veya Profesör olmak
Acil Tıp alanında doktora veya
tıpta uzmanlık yapmış olmak
Acil Tıp alanında Doçent olmak
Acil Tıp alanında Doçent veya
Profesör olmak
Dahiliye alanında doktora veya
tıpta uzmanlık yapmış olmak
Dahiliye alanında Doçent olmak
Dahiliye alanında Doçent veya
Profesör olmak
Kardiyoloji alanında doktora

ÜYESİ

1

Kardiyoloji

DOÇ. DR.

1

Kardiyoloji

PROF. DR.

1

veya tıpta uzmanlık yapmış
olmak
Kardiyoloji alanında Doçent
olmak
Kardiyoloji alanında Doçent
veya Profesör olmak
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TIP
FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum
alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

DOÇ. DR.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum
alanında Doçent olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

PROF. DR.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum
alanında Doçent veya Profesör
olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Enfeksiyon
Hastalıkları

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Enfeksiyon Hastalıkları alanında
doktora veya tıpta uzmanlık
yapmış olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Enfeksiyon
Hastalıkları

DOÇ. DR.

1

Enfeksiyon Hastalıkları alanında
Doçent olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Enfeksiyon
Hastalıkları

PROF. DR.

1

Enfeksiyon Hastalıkları alanında
Doçent veya Profesör olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Radyoloji

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Radyoloji alanında doktora veya
tıpta uzmanlık yapmış olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Radyoloji

DOÇ. DR.

1

Radyoloji alanında Doçent
olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Radyoloji

PROF. DR.

1

Radyoloji alanında Doçent veya
Profesör olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Plastik,Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi alanında tıpta uzmanlık
yapmış olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Plastik,Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi

DOÇ. DR.

1

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi alanında Doçent olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Plastik,Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi

PROF. DR.

1

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi alanında Doçent veya
Profesör olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alanında tıpta uzmanlık yapmış
olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

DOÇ. DR.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alanında Doçent olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

PROF. DR.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Cerrahi alanında Doçent veya
Profesör olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Ramotoloji

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

1

Ramotoloji alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Ramotoloji

DOÇ. DR.

1

Ramotoloji alanında Doçent
olmak

TIP
FAKÜLTESİ

Ramotoloji

PROF. DR.

1

Ramotoloji alanında Doçent veya
Profesör olmak

* Türkçe Diş Hekimliği
** İngilizce Diş Hekimliği
3796/1-1
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır.
Sıra

Kadro

Hizmet

Kadro

Kadro

No

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

KPSS
Niteliği

Cinsiyeti

Puan
Türü

Ortaöğretim kurumlarından
1

İtfaiye
Eri

GİH

10

60

(lise veya dengi okul) mezun
olmak. En az (B) sınıfı sürücü

Kadın

P94

Eri

GİH

10

120

(lise veya dengi okul) mezun
olmak. En az (C) sınıfı sürücü

En az
Erkek

P94

Herhangi bir önlisans
İtfaiye
Eri

GİH

10

21

programından mezun olmak.
En az (B) sınıfı sürücü

En az
Kadın

P93

Herhangi bir önlisans
4

Eri

GİH

10

80

programından mezun olmak.
En az (C) sınıfı sürücü

En az
Erkek

P93

Acil Durum ve Afet Yönetimi
5

Eri

GİH

10

10

60
puan

belgesine sahip olmak.
İtfaiye

60
puan

belgesine sahip olmak.
İtfaiye

60
puan

belgesine sahip olmak.

3

60
puan

Ortaöğretim kurumlarından
2

Puanı
En az

belgesine sahip olmak.
İtfaiye

KPSS

önlisans programından mezun

Kadın /

olmak. En az (B) sınıfı sürücü

Erkek

En az
P93

60
puan

belgesine sahip olmak.
İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil
6

İtfaiye
Eri

Savunma, Sivil Savunma ve
GİH

10

150

İtfaiyecilik önlisans

En az
Erkek

P93

programlarının birinden mezun

60
puan

olmak. En az (C) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Herhangi bir lisans
7

İtfaiye
Eri

GİH

10

20

programından mezun olmak.
En az (B) sınıfı sürücü

En az
Kadın

P3

belgesine sahip olmak.
Herhangi bir lisans
8

İtfaiye
Eri

GİH

10

50

programından mezun olmak.
En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.

60
puan
En az

Erkek

P3

60
puan
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9

10

11

İtfaiye
Eri

İtfaiye
Eri

İtfaiye
Eri

GİH

GİH

GİH

10

10

10
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10

Kimya Mühendisliği, Kimya ve
Süreç Mühendisliği veya
Kimya Mühendisliği ve
Uygulamalı Kimya lisans
programından mezun olmak.
En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.

Kadın /
Erkek

P3

En az
60
puan

10

Makine Mühendisliği/Makina
Mühendisliği veya Makine ve
İmalat Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun
olmak. En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.

Kadın /
Erkek

P3

En az
60
puan

10

Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği veya
Elektrik Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun
olmak. En az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.

Kadın /
Erkek

P3

En az
60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının
münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar
aşağıdadır.
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. 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.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri
kurumumuzca yapılacaktır.)
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3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (10/6/1991 ve daha sonraki
tarihlerde doğanlar).
4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 - 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr
adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere
indireceklerdir.
- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
- Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak
üzere fotokopisi,
- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve
belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir
evrak teslim edilmeyecektir.
4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2705 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama
sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında
beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir.
Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak
başvurular işleme alınmayacaktır.
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2705 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 7/6/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav
giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde
hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
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6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
İtfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 10/6/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise
11/6/2021 - 16/7/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy
Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak
kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere
iki bölüm halinde yapılacaktır.
Yazılı sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7-SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Yazılı sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam
puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu
üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci
bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan
alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ
sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl
aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında
(http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi
15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde
bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat,
216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.
8-DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için
kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları
tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan olunur.
3770/1-1
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