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Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan

Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü

fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at

vebası, tavuk vebası, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, şap, scrapie, sığırların süngerimsi

beyin (BSE) ve şarbon (antraks) hastalıklarından dolayı yerel kıymet takdir komisyonu tara-

fından belirlenen miktarlar üzerinden aşağıda belirtilen esaslara göre hayvanların sahiplerine

tazminat ödenir.” 

“i) Şarbon (antraks) hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır

cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü,”

“Birinci fıkradaki hastalıklardan sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, kuduz, sığırların

nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE) ve şarbon (antraks) hastalıkla-

rının resmi laboratuvarlarca tespiti, diğer hastalıkların ise resmi veteriner hekim, yetkilendiril-

miş veteriner hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esastır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “sığırların süngerimsi beyin (BSE)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, şarbon (antraks)”

ibaresi eklenmiştir.  

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/3/2013 28579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/1/2014 28883

2- 4/2/2015 29257

3- 25/5/2018 30431

4- 15/6/2019 30802

5- 25/9/2020 31255

6- 21/10/2020 31281

5 Haziran 2021 – Sayı : 31502                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Tarım ve Orman Bakanlığından:
ŞEKER KOTALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şeker Ko-
talarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

ŞEKER VE HAMMADDELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle kar-

şılanmasına ve şeker sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak, şeker ve ham-
maddelerinin temini, üretimi, pazarlanması ve fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, şeker hammaddesinin temini ve fiyatlandırılması ile

şekerin üretim, pazarlama ve fiyatının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 5 inci

ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen

şeker miktarını,
b) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundu-

rulmak üzere üretilen şeker miktarını,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Başkanlık: Şeker Dairesi Başkanlığını,
d) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile iş-

lenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,
e) Ekim alanı: Şirketlerin veya fabrikaların şekerin hammaddesi olan pancarı, üretici-

lerle sözleşme yapmak suretiyle temin ettiği, sınırları kesin olarak belirlenen coğrafi alanı,
f) Fire: Üreticilerden teslim alınan pancardaki yaprak, toprak, çamur, kuyruk ve düzgün

kesilmeyen baş kısmı gibi yabancı maddelerin teslim alınan pancara göre yüzdesini,
g) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi,
ğ) İmalatçı-İhracatçı: İşlenmiş ürünü üreten ve ihraç eden firmayı,
h) İşlenmiş ürün: İşleme suretiyle şekeri girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi,
ı) Münavebe: Şekerin hammaddesi olan bitkiler ile diğer kültür bitkilerinin, aynı alanda,

iklim ve toprak özellikleri dikkate alınarak art arda yetiştirildiği ve periyodik olarak tekrarlan-
dığı sistemi, 

i) Pancar Kayıt Sistemi: Üreticiler ile pancar üretimine ilişkin ekim alanlarına ait bil-
gilerin kayıt altına alındığı Bakanlık tarafından oluşturulan veri tabanını,

j) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,
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k) Polarizasyon: Şekerli ürünün polarize ışığın düzlemini çevirmesi esas alınarak ve
normal koşullarında (1013 mbar basınç, 20 °C, %50 bağıl nem) pirinç ağırlıkla tartılmış 26,000
gr saf sakarozun 20°C’da damıtık su ile çözülerek 100 ml’ye tamamlanması ile elde edilen çö-
zeltinin 198Hg (civa) izotopu yeşil ışığı dalga boyunda (546.2271nm), 20 °C ve 200.000 mm
tüp boyundaki optik çevirmesi 100 kabul edilerek bulunan polar şeker yüzdesini,

l) Randıman: Üretilen şeker miktarının, işlenen pancar miktarına oranını, 
m) Sözleşme: Hammadde üretimi ve teslimi ile ilgili usul ve esasların yer aldığı, taraf-

ların mutabakatı ile düzenlenen belgeyi,
n) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine

şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar ve kamıştan üretilen kris-
tallendirilmiş sakaroz ve nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu,
sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen
şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

o) Şeker fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere  (n) ben-
dinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

ö) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran veya
işleten tüzel kişiliği,

p) Üretici: Hammadde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
r) Üretici grubu: Sözleşmenin bir tarafını teşkil etmek üzere oluşturulan ve gerektiğinde

birbirleriyle sorumluluk yönünden bağlı olan birden fazla sayıdaki üreticileri,
s) Üretici temsilcisi: Hammadde üreten üreticilerin ortağı bulunduğu mahalli koopera-

tifleri veya bu kooperatiflerin oluşturduğu üst birliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hammadde Temini ve Fiyatları

Hammadde temini
MADDE 5 – (1) Şirketlere veya fabrikalara tahsis edilen pancar şekeri kotalarının üre-

tim ve arz garantisi için gerekli olan şeker pancarı, belirlenen ekim alanlarından, üreticiler veya
temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenmesi suretiyle temin edilir. 

(2) Şirketler, üreticilerle yaptıkları sözleşmeleri pancar kayıt sistemine kayıt etmek zo-
rundadır.

(3) Şirketler, kendilerine tahsis edilen pancar şekeri kotalarını karşılamak üzere söz-
leşme yapmadan önce; üreticiler ile bu üreticilere tahsis edilecek A ve B kotası şeker pancarı
miktarının tespitine ilişkin esasları ve uygulanacak münavebe metodunu Bakanlığa bildirir.
Şirketler, bildirdikleri münavebe dönem ve esaslarına uygun ekim yaptırmakla yükümlüdür.
Bu esaslara uygun ekim yaptırmadığı veya Bakanlığa bildirdiği münavebe planı dışında ekim
yaptırdığı tespit edilen Şirketlere, Şeker Kanununun 11 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkra
hükümleri uygulanır.

(4) A ve B kotaları dışında şeker hammaddesi olarak üretilen ve teslim edilen pancar C
pancarı olarak kabul edilir. 

(5) C şekeri karşılığı pancarın alınıp alınmaması, şirketler ile üretici veya üretici tem-
silcilerinin mutabakatına bağlıdır. 

(6) A ve B kotası pancar üretimi için yapılacak sözleşmeler için bu Yönetmelik gereği
yer alması gereken sözleşme unsurları, C pancarı temin etmek için düzenlenen sözleşmelerde
de bulunmak zorundadır.

(7) Şeker tanımına girmeyen veya şeker üretim prosesi dışında değerlendirilen nihai
ürünlerin üretimi için ihtiyaç duyulan şeker pancarının üretilmesine ilişkin müracaatlar Bakan-
lığa yapılır. Bu şekilde sözleşmeye bağlanacak hammadde miktarı ve fiyatı Bakanlığa ekim
başlamadan önce bildirilir. Bakanlık, sözleşmede fiyat, net miktar, münavebe planı ve elde edi-
lecek ürünler belirtilmek koşuluyla üretime izin verebilir. Pancar üretimi yapılacak parselin
pancar kayıt sistemine kaydedilmesi zorunludur. Bu tür izinlerde münavebe planına uyulaca-
ğına dair taahhütname istenir. Bu amaçla ürettirilecek pancar, C pancarı kapsamı dışındadır.

5 Haziran 2021 – Sayı : 31502                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sözleşmeler
MADDE 6 – (1) Şirketler ile üreticiler arasında düzenlenecek sözleşmede aşağıdaki

hususlara yer verilir:
a) Hammadde fiyatı veya avans fiyat ile üreticiye tahsis edilen A ve B kotası pancar

miktarı,
b) Üretim şartları, münavebe, tohum temini, ekim zamanı, ürün teslim ve alım şartları,

üretim araçlarının temini, ayni ve nakdi avans ve destekler, yan ürünler, bedel ödemeleri, teknik
ve cezai şartlar,

c) Sözleşme ile belirlenen kota miktarlarının yalnızca sözleşme düzenlenen şirkete sa-
tılabileceği ve alıcının sözleşmeye uygun olarak satın alma zorunluluğu,

ç) Üretimin yapılacağı yer ile kalite normları,
d) Şeker pancarı üretiminde uygulanacak münavebe planı dikkate alınarak, münavebe

sahası dışında üretilen pancarların satın alınmayacağı, teslim edilecek ürünün sözleşmede yer
alan normlar dışında ticari değerini etkileyecek şekilde hatalı, hileli, bozuk, çürük, hastalıklı
ve başka ürünlerle karışık olamayacağı,

e) Hammaddenin teslim alınacağı alım merkezi, alımın başlama ve bitiş tarihleri ile
teslim süresi,

f) Alım merkezine kadar olan hammadde taşıma ücretinin taraflardan hangisine ait ol-
duğu ve ne şekilde tespit edileceği ile ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin hükümler,

g) Mücbir sebeplerin tespiti ve uygulanmasına ilişkin şartlar,
ğ) Üretilmesi taahhüt edilen A ve B kotası hammadde miktarından mücbir sebepler dı-

şında noksan teslim edilmesi halinde uygulanacak müeyyide, 
h) Üreticilerce teslim edilen hammaddedeki firenin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile

fire tespiti sırasında üreticileri temsilen gözlemci bulundurma hakkı,
ı) Bedele esas polarizasyon değerinin tespiti için numune alma ve analiz esnasında üre-

ticileri temsilen gözlemci bulundurma hakkı, 
i) Tohumun fiyatlandırılması ile ekimin yapılma şekli ve bitki korumaya ilişkin esas-

lar,
j) Ayni ve nakdi desteklerin miktarı, zaman ve şekli ile üreticilerin talebi halinde yan

ürünlerin dağıtımı, 
k) Hammadde bedel ödemelerinin şekil ve zamanı ile gecikmesi halinde şirket tarafın-

dan üstlenilecek yükümlülükler,
l) Üreticilere yapılacak pancar bedeli ödemeleri hesaplamalarında, tartım işlemi ile fire

ve polar şeker analiz sonuçlarının esas alınacağı,
m) Üreticinin, teslim ettiği pancarın tartım sonucu ile fire veya polar şeker oranına itiraz

etmesi durumunda ikinci bir tartım işlemi ile fire veya polar şeker analizinin yapılacağı, 
n) Sözleşmeye uyulmaması halindeki cezai şartlar ile taraflar arasındaki anlaşmazlık-

ların ve davaların çözümü için hangi mahkemelerin yetkili olduğu.
(2) Sözleşme eki olarak bir “Teknik Şartlar” kitapçığı hazırlanır. Bu kitapçıkta; tarla

hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, sulama, bitki sağlığı, hasat ve benzeri konulara yer verilir.
(3) Sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe uygunluğu şirketlerin sorumluluğundadır. Bu Yö-

netmeliğe aykırı olarak düzenlenen sözleşmelerin tespiti durumunda, Bakanlığın uyarısına rağ-
men bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmeyen sözleşmeye dayanılarak temin edilen pancar C
pancarı, üretilen şeker C şekeri olarak değerlendirilir.

Ekim alanları
MADDE 7 – (1) Şirketler veya fabrikalar, sözleşme akdeden her bir üreticinin ekim

yaptıkları alanları ölçmek suretiyle kayıt altına alır. Şirketler veya fabrikalar, üreticilerin, söz-
leşmede yazılı olan A ve B kotası pancar miktarını üretecek büyüklükteki alanın; şirket veya
fabrika tarafından kabul edilen ortalama dekara pancar verimini esas almak suretiyle, kendi
pancar ekim alanı ve münavebe sınırları içerisinde ekilip ekilmediğini tespit etmekle yüküm-
lüdür.
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(2) Ekim alanı ve münavebe sınırları içerisinde ekilmediğinin veya noksan ekim yapıl-
dığının tespiti halinde, üreticinin A ve B pancar kotası, şirket veya fabrika tarafından kabul
edilen ortalama dekara pancar verimi üzerinden en geç Temmuz ayı sonuna kadar şirketçe pan-
car ekim alanı ve münavebe sınırları içerisindeki ekim miktarına uygun olarak yeniden düzen-
lenir ve nihai durum Ağustos ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilir. 

(3) Ayrıca, Şirketler, sözleşme yaptığı üretici veya üretici grupları ile üretimin yapılacağı
alana ilişkin bilgileri pancar kayıt sistemi üzerinden Bakanlığa bildirirler. Şirketlerin Bakanlığa
bildirdiği bu bilgilerin eksik, yanlış ve yanıltıcı olması durumunda, 4634 sayılı Kanunun 11 inci
maddesi hükümleri uygulanır.

Ekim alanı devri ve ekim alanı dışı hammadde talebi
MADDE 8 – (1) Şirketler veya fabrikalar, şeker üretimi için kendi ekim alanlarında

yeterli hammadde bulamadıkları takdirde, münavebe esasları dâhilinde kendi ekim alanları dı-
şından da ekim sahasını kullanacağı şirketin görüşü ile Bakanlığın izni ve denetiminde üreti-
cilerle sözleşme yaparak pancar temin edebilirler. 

(2) Pancar ekim alanı devir talebinde bulunacak şirketler, bu taleplerini her yıl 1 Eylül-
31 Aralık tarihleri arasında ilgili köy muhtarlıklarınca alınacak üretici mutabakatları ile birlikte
yazılı olarak Bakanlığa iletirler.

(3) Kendi ekim alanı dışından pancar temin etmek isteyen şirketler, aşağıda belirtilen
bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur:

a) Pancar ekiminden önce, şeker kotasına karşılık kendi ekim alanından temin edeme-
diği pancar miktarı ile bu pancarı temin etmeyi planladığı şirketi ve yerleşim birimlerine ait
bilgi ve belgeler, 

b) Kendi ekim alanı dışından temin edilmek istenen miktarda pancarın, kendi ekim
alanlarından temin edilemediğini belgelendirmek üzere, kendi ekim alanlarında bulunan üre-
ticileri temsil eden mahalli pancar ekicileri kooperatifleri ile fabrikanın ekim alanları içinde
yer alan il ve/veya ilçelerin Ziraat Odasının yazılı görüşleri.

(4) Bakanlığın izniyle, bir başka şirketin ekim alanından pancar temin edecek olan şir-
ketler pancar taahhüt alımlarını ve tesellümlerini, sahasından pancar temin edeceği şirketin
ilgili yıl için uyguladığı münavebe planına uygun olarak gerçekleştirir. 

(5) Başka şirket tarafından sahasında pancar ekimi yapılan şirket, ekim yapılacak söz
konusu alanlarda uygulanan münavebe sistemine göre son üç yıl veya dört yılda sözleşme ya-
pılan üreticiler ile bu üreticilerin pancar ekimi yaptıkları alanlara ilişkin ada/parsel numarası,
münavebe planı ve sözleşme miktar bilgilerini ilgili şirketle paylaşır. Her iki şirketçe söz konusu
münavebe planı üzerinde sağlanacak mutabakatın akabinde üreticilerle sözleşmeler düzenlenir. 

(6) Düzenlenen sözleşmelere ilişkin üretici ve ekim yapılan alanlara ilişkin bilgiler,
ekim yaptıran şirket tarafından, Bakanlıkla ve sahasında pancar ekimi yaptığı şirketle paylaşılır.
Bakanlık izniyle sahasında başka şirketler tarafından pancar ekimi yapılan şirket, paylaşılan
bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek tespit ettiği uygunsuzlukları Bakanlığa iletir. Bu fık-
ranın uygulanmasından iki şirket müteselsilen sorumludur.

(7) Kendi ekim alanında yeterli hammadde bulamadığını bu maddenin üçüncü fıkrası
çerçevesinde belgelendiren şirketler, başvurmaları halinde aşağıda belirtilen şartlarda Bakan-
lığın izni ve denetiminde başka şirketlerden de pancar temin edebilirler:

a) Kendi ekim alanında yeterli miktarda pancar temin eden şirketler, başka şirketler
adına sözleşmeli olarak pancar temin edebilirler.

b) Temin edilecek pancar, münavebe programına uygun şekilde üreticilerle sözleşmeli
olarak ürettirilir.

c) Bir başka şirkete pancar temin edecek şirketin, öncelikle kendisine tahsis edilen ko-
tayı üretmek için gereken pancar miktarını karşılayacak miktarda sözleşmelerini tamamlamaları
gerekir.

ç) Başka şirketler adına ekilecek pancar miktarı, hammaddeyi temin eden şirketin kendi
ihtiyacı olan pancar miktarının %10'unu geçemez.

d) Üreticilerle yapılacak sözleşmeler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzen-
lenir ve sözleşmede adına üretim yapılacak şirket ismine ve üretilecek pancar miktarına yer
verilir.
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e) Alım ve teslim şartları şirketler arasında yapılan bir protokolle düzenlenerek, proto-
kolün bir sureti 30 Nisan tarihine kadar Bakanlığa ibraz edilir.

(8) Bakanlık ilgili şirketlerin görüşlerini alarak, üretici temsilcilerinin kendi bölgeleri
dışındaki şirketler için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak pancar temi-
nine izin verebilir.

(9) Şirketlerin ekim alanı devri, yeni ekim alanı tahsisi ve ekim alanı dışı pancar temin
etme talepleri ile bu taleplere ilişkin izinler Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Sözleşmesiz ve ekim alanı dışı pancar teminine ilişkin yaptırımlar
MADDE 9 – (1) Şirketlerin sözleşme yapmaksızın veya ekim alanı dışından Bakanlığın

izni olmaksızın, pancar temin ettiklerinin tespiti hallerinde, bu pancar C pancarı, bu pancardan
üretilen şeker miktarı, A kotası üretim miktarı tamamlansın veya tamamlanmasın C şekeri ola-
rak kayıtlara alınır. C şekeri olarak kayıtlara alınan bu miktar, A kotası fiili üretiminden düşü-
rülür. Bu durumda; tespit edilen pancarın C şekeri olarak karşılığı şeker miktarı, işlenen pancar
miktarı ile hesaplamanın yapıldığı tarihte, kampanya bitmiş ise ilgili kampanya dönemine ait,
kampanya bitmemiş ise kampanya başından hesaplama tarihine kadar olan döneme ait şirket
veya fabrika randımanı ile çarpılması suretiyle bulunur. 

(2) Ekim alanı dışından izinsiz temin edilerek işlenen pancar miktarı; şirkete ait, tespitin
yapıldığı pazarlama yılı kampanya döneminde gerçekleşen, kampanya bitmemiş ise bir önceki
kampanya dönemine ait ortalama bedeli ödenen-işlenen pancar yüzde farkının, şirketin pancar
ekim alanı dışından temin edilen bedeli ödenen pancar miktarı ile çarpımı neticesinde oluşan
fire miktarının, şirketin pancar ekim alanı dışından temin edilen bedeli ödenen pancar mikta-
rından çıkarılması sureti ile bulunur.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı düzenlenen sözleşmelerle temin edilen pancarın
sözleşmesiz olarak teslim alındığı kabul edilir.

(4) Şirketlerin Bakanlıkça uygun görülen sözleşmede yer alan hükümlerden farklı bir
işlem uygulamaları halinde 4634 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkra
hükümlerine göre işlem yapılır.

İtiraz hakkı
MADDE 10 – (1) Üreticinin, teslim ettiği pancarın tartım sonucu ile fire ve/veya şeker

oranına itiraz etmesi durumunda ikinci bir tartım işlemi ile fire ve/veya şeker analizi yapılır.
Üreticilere yapılan pancar bedeli ödemeleri hesaplamalarında son tartım işlemi ile fire veya
şeker analiz sonuçları esas alınır. 

Hammadde fiyatının tespiti
MADDE 11 – (1) Şeker pancarı fiyatları veya avans fiyat her yıl, şirketler ile üretici

veya üretici temsilcileri arasında, pancar ekiminden önce Ekim ayında başlayacak müzakereler
sonucunda; yıllık enflasyon oranı, üretici maliyetlerindeki artış, dünya pancar fiyatları ve al-
ternatif ürün paritesi dikkate alınarak en geç Kasım ayı sonuna kadar varılacak mutabakatla
belirlenir. Avans fiyat belirlenmesi durumunda kesin fiyat, izleyen yılın en geç Ekim ayında
aynı usulle belirlenir. 

(2) A ve B kotası şeker pancarı alım fiyatı, %16 polar şeker ihtiva eden 1 kg. firesi dü-
şürülmüş pancarın fiyatı olarak ayrı ayrı belirlenir. Polar şeker varlığı %16’nın üstünde ve al-
tında oluşacak her bir polarizasyon derecesi fazlalığı veya eksikliği için kaliteye göre verilecek
fiyat şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler veya üretici temsilcileri arasında
varılacak mutabakata göre tespit edilir. 

(3) Hammadde fiyatı konusunda üretici temsilcileri ile şirket arasında mutabakata va-
rılamaması halinde, taraflardan birinin talebi üzerine Bakanlık tarafından hakem heyeti teşekkül
ettirilir. Hakem heyeti, Şeker Dairesi Başkanlığı temsilcisinin başkanlığında; Ticaret Bakanlığı
temsilcisi, üniversitelerin ilgili fakültelerinden bir öğretim üyesi, ilgili şirket ve üreticilerin
birer temsilcisi, şirketlerin ve üreticilerin yer aldığı kooperatif, birlik, dernek ve benzeri üst or-
ganizasyonlarından Bakanlıkça uygun görülecek iki temsilci olmak üzere yedi üyeden oluşur. 

(4) B kotası şeker pancarı alım fiyatı, bölgesel özelliklere göre A kotası şeker pancarı
alım fiyatının %90’ından az olamaz.
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(5) C şekeri karşılığı C pancarı fiyatları, dünya borsa fiyatları da göz önünde bulundu-
rularak her yıl Aralık ayı sonuna kadar, fabrika işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretici
gözlemcisi gözetiminde belirlenir.

Ödemeler
MADDE 12 – (1) Hammadde bedel ödemeleri, fabrika bazında pancar alımının ta-

mamlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde gerçekleştirilir. Bu ödeme, üreticinin talebi ol-
maksızın ayni avans uygulamak veya şeker teslim etmek suretiyle yapılamaz. Buna aykırı hü-
kümlere sözleşmede yer verilemez.

(2) Şirketler, C pancarı veya B kotası pancarı temin etmesine karşın, C şekeri veya B
kotası şeker üretmediği durumlarda, temin edilen bu pancarlardan fiili olarak, üretilen şeker
kotası türünün hammadde fiyatı ile teslim edilen pancarın fiyatı arasındaki farkı üreticiye öder.

(3) Hammaddenin üreticiler tarafından doğrudan fabrika merkezine nakledilmesinden
doğacak nakliye bedellerinin belirlenmesi ile ilgili hususlar sözleşmede açıklanır. Nakliye be-
delinin hesaplanmasında, üretim yapılan köy/mahalle ile pancarın teslim edildiği fabrika ara-
sındaki mesafe dikkate alınır.

(4) Ekimde kullanılacak tohum çeşidinin tespiti, temini ve üreticilere teslimi şirketlere
veya fabrikalara aittir. Şirket, bu yetkisini üretici temsilcilerine devredebilir.

Ölçüm cihazları
MADDE 13 – (1) Hammadde ve mamul tartımı, polar, fire ve nem gibi unsurların tes-

piti için kullanılan cihazların kalibrasyonları, her pazarlama yılı öncesinde fabrikalar tarafından
yaptırılarak Bakanlığa bildirilir. Bu cihazların kalibre edilmediğinin, doğru ölçüm yapmadığının
veya bu cihazlarla yapılacak ölçüm işlemlerinin Bakanlığa yanıltıcı bilgi vermek suretiyle ger-
çekleştirildiğinin tespiti hallerinde, Şeker Kanunun 11 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkra
hükümleri uygulanır.

(2) Şirketler, ölçüm cihazlarının yetkin personel tarafından kullanılmasını sağlar. 
Diğer hammaddeler
MADDE 14 – (1) Pancar dışındaki diğer hammaddeler öncelikle üreticilerle şirketler

arasında akdedilecek sözleşmeye göre temin edilir. 
(2) Sözleşmeli üretimde, hammadde yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca be-

lirlenir. Sözleşme ile temini ön görülen hammadde miktarı yetersiz kaldığı takdirde, ihtiyacın
öncelikle iç piyasadan temini yoluna gidilir. Pancar dışındaki hammaddelerin iç veya dış piya-
salardan temin şekli ve fiyatları, Bakanlıkça talep edilen usul ve şekilde, her ayın ilk gününü
takip eden 15 iş günü içinde şirketler tarafından Bakanlığa bildirilir. Yerli hammaddenin yeterli
olmadığı durumlarda, A kotası şeker üretimi için hammadde temininde izlenecek yol Bakanlık
tarafından belirlenir. Bakanlık onayı dışında ithalat yoluyla temin edilen pancar dışı hammad-
delerden elde edilen şekerler C şekeri sayılır. Ancak pancar dışı hammadde temin ve sarfında
“Eşdeğer Eşya” kullanımına ilişkin uygulamalar gümrük mevzuatı çerçevesinde değerlendiri-
lir.

Yan ürünler
MADDE 15 – (1) Şeker üretim sürecinde ortaya çıkan pancar posasından üreticilerin

yararlandırılması esastır. Yaş pancar posası, sözleşmede yer verilmek suretiyle aşağıda belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde üreticilere teslim edilir:

a) Bedelsiz olarak üreticiye teslim edilecek ve/veya karşılığı nakdi olarak ödenecek
posa miktarı sözleşmede açıkça belirtilir.

b) Nakdi olarak yapılacak ödemelerde, bir önceki kampanya dönemindeki şirketin dök-
me yaş pancar posası satış fiyatı ağırlıklı ortalaması esas alınır. İlgili kampanya döneminde
oluşan fiyata göre mahsuplaşma yapılır.  

(2) Şeker pancarı posası, üreticilere teslimi ya da piyasaya arzı ambalajlanmış halde
yapılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şeker Fiyatları ve Pazarlaması

Şeker fiyatları 
MADDE 16 – (1) Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ta-

rafından serbestçe belirlenir. Fiyatların belirlenmesinde maliyetler, dünya borsa fiyatları, iç fi-
yatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınır.

(2) B kotası şekerin satışına izin verildiği durumlarda, B kotası şekerin satış fiyatı, satış
izninin verildiği tarihten önceki üç ayda gerçekleşen şirketlerin A kotası fabrika çıkış şeker
satış fiyatının ağırlıklı ortalamasını geçemez. 

(3) Doğrudan veya dolaylı olarak şeker fiyatlarında rekabeti engelleme, bozma ya da
kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte şirketler arası
anlaşma yapılamaz ve şirketlerin oluşturduğu birlikler bu tür karar ve eylemleri gerçekleştire-
mez.

Şeker ihracat ve ithalatı
MADDE 17 – (1) Dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler

ile diğer ilgili hususlar dikkate alınarak şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler ko-
nusunda Bakanlık, Ticaret Bakanlığına görüş bildirir.

(2) İmalatçı-ihracatçıların dâhilde işleme rejimi veya benzer uygulamalar çerçevesinde
hammadde veya yardımcı madde olarak kullandıkları yabancı menşeli şeker, C şekeri kapsa-
mında olup doğrudan veya işlenmiş ürün olarak yurt içinde pazarlanamaz. Bu kapsamda ithal
edilecek şeker için Bakanlık, Ticaret Bakanlığına görüş bildirir.

(3) C şekerini pazarlayan gerçek ve tüzel kişiler İhracat Rejimi çerçevesinde aldıkları
lisans/izin ve benzeri belgelerin onaylı suretini talep edilmesi halinde Bakanlığa ibraz eder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluk 

Yetki
MADDE 18 – (1) Bakanlık, 4634 sayılı Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine

getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya
hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden is-
teyebilir.

Bakanlığa bildirim
MADDE 19 – (1) Şirketler, Bakanlıkça istenen, şeker ve diğer ana ve yan ürünün üre-

timi, satışı ve stoklanmasına ilişkin her türlü veri ile tarımsal faaliyetlerine ilişkin verileri be-
lirlenen süre, usul ve şekilde bildirir.

(2) Piyasaya arz edilen şekerin, şirketlerin ortaklık ilişkisinin bulunduğu gerçek veya
tüzel kişiler aracılığı ile pazarlanması durumunda, bunlar her aya ait şeker türlerine göre satış,
stok miktarları ile ağırlıklı satış fiyatı ortalamalarını belirlenen sürede talep edilen usul ve şe-
kilde Bakanlığa bildirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 20 – (1) 28/6/2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ham-

madde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut düzenlemeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mülga Şeker Kurulunun şirketler veya fabrikalar nezdinde

pancar ekim alanlarını belirleyen ve düzenleme altına alan kararlarının bu Yönetmeliğe aykırı
olmayan hükümleri yürürlüğünü muhafaza eder. 

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) 15 inci maddesinin ikinci fıkrası 1/9/2022 tarihinden itibaren,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2008 tarihli ve 27072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-
versitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

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

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin so-
nuna “,” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Yürütme Kurulu: Hitit Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere
kurulan Yürütme Kurulunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

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

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2008 27072
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4845 

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

 
 4846 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4847 
 

—— • —— 
 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4881 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4892 
 

—— • —— 
 

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4818 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2021/2022 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı temini yaptırılacaktır  

İhale kayıt numarası : 2021/307735 

1- İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü yurtbaşı beldesi 

ELAZIĞ  

b) Telefon ve faks numarası : 0 424 251 28 75(4 Hat) – 0 424 251 24 14  

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : (+-%20 Toleranslı) 14.000 ton Kireç Taşı İstihracı 

ve Fabrikamız stok sahasına teslimi  

b) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Kireç Taşı Döküm Sahası  

c) İşin süresi : (+-%20 Toleranslı) 2021 (Ağustos 6000 ton- Eylül 

4000 ton – Ekim 4000 ton) olarak teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 15.06.2021 günü saat 14.00 

4- İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 200,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 15.06.2021 günü saat 14.00’a kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4770/1-1 
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MADENİ YAĞ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Madeni Yağ Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/293279 

1-İdarenin 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Komple (Teknik Şartnameye Göre) 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası stok sahası 

c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 gündür sözleşme imzalanmasını 

müteakip 3 (Üç) takvim günü içinde işe başlanacaktır. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07.06.2021 - 10:00 

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

5-İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 177,00 TL. (Yüzyetmişyedi TL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6-Teklifler, 07.06.2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4704/1-1 
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KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kaynak İşleri Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası 

1- İdarenin : 2021\308760 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  Kaynak işleri hizmet alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası stok sahası 

c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 gündür sözleşme 

imzalanmasını müteakip 3 (Üç) takvim günü içinde işe 

başlanacaktır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15.06.2021 10:00 

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

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 177,00 (Yüzyetmişyedi TL.) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını 

satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 15.06.2021 Salı günü saat 10:00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4775/1-1 
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30 KALEM 3 KISIM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı "30 kalem 3 kısım laboratuvar cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygun şekilde, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, 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 (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin 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 şartnameler, malzeme listesi, 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, 15.06.2021 günü, en geç 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 şartnamelerine ve 

malzeme listesine 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-İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 4884/1-1 
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3 ADET BÜTÜNLEŞİK MİMARİ SUNUCU SİSTEMLERİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı, 3 adet Bütünleşik Mimari Sunucu Sistemleri teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

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

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 15/06/2021 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

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

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 
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2 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

2 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/311785 

1-İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

1 -86˚C Derin Dondurucu 2 adet 

2 Karbondioksit İnkübatörü 2 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2021 Cuma günü saat 14.30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
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7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

 Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

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

8-Teklifler 11.06.20121 Cuma günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4852/1-1 

—— • —— 

İNVERTED FAZ KONTRAST ARAŞTIRMA MİKROSKOBU ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

İnverted Faz Kontrast Araştırma Mikroskobu alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/311772 

1-İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İnverted Faz Kontrast Araştırma Mikroskobu 1 adet 
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b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2021 Cuma günü saat 14.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
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4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

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

8-Teklifler 11.06.2021 Cuma günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4853/1-1 
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TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi İlçesi Erciyes Mahallesi 8384 ada 1 parselde 

bulunan Ticaret alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak 

“Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır. 

1-İhale 15/06/2021 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.  

ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 

e-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

f-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

g-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 

gerekmektedir.) 

3-Konu ile ilgili ihale Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 15/06/2021 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 

Mevkii Ada Parsel m2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama 

Erciyes 8384 1 11114,79 4.500.000,00-TL 135.000,00-TL Ticaret Alanı 

 4740/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 1.173 hektarlık 

alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ŞANLIURFA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Şanlıurfa OSB (Tevsii) alanına ait; Batı tarafı 

(407,60 Ha), 2. Kısım II. Etap (704 Ha) ve 3. 

Kısım ilave alan (Doğu) I. Etap (60 Ha.) 

olmak üzere toplam 1.173 hektarlık alanın 

YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  

b) Yapılacağı yer : ŞANLIURFA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2021 TEDAŞ B.F. ile) : 81.636.196 TL 

f) Geçici Teminatı :   2.449.085,88 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. 

Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22/06/2021 - Saat  10.30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname 

ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

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

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

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

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

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

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

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

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

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

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

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

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

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

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

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

bildirimi.    

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 
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F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge. 

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

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Gaziantep Karayolu 16. Km. 

ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. 

Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 4835/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 4898/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4882/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4883/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4886/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/11/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4893/12/1-1 

 
 



5 Haziran 2021 – Sayı : 31502 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4927/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4927/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4899/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4900/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4901/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4902/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4895/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi 

kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 

yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) 

grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli 

personel alınacaktır. 

POZİSYON 

KODU 
UNVANI ADEDİ BAŞVURU ŞARTLARI 

101 Eczacı 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. 

102 Hemşire 24 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 

103 Hemşire 15 
Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun

olmak. 

104 Hemşire 5 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yoğun Bakım

Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 yıl

Yoğun Bakım alanında tecrübeli olmak. 

105 Hemşire 3 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun

olup, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip

olmak veya en az 1 yıl Yoğun Bakım alanında tecrübeli

olmak. 

106 Hemşire 3 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Yenidoğan

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak

veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım alanında

tecrübeli olmak 

107 Hemşire 2 

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun

olup, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına

sahip olmak veya en az 1 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım

alanında tecrübeli olmak. 

108 Sağlık Teknikeri 1 
Ortopedik Protez ve Ortez programı önlisans mezunu

olmak 

109 Sağlık Teknikeri 1 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans

mezunu olup patoloji laboratuvarında sitoloji alanında

tecrübeli ve rutin patoloji alanında en az 1 yıl çalışmış

olmak. 

110 Sağlık Teknikeri 1 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak ve

en az 6 ay anjiyo işlemlerinde tecrübeli olmak. 

111 Sağlık Teknikeri 1 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak. 

112 Sağlık Teknikeri 2 Anestezi Programı önlisans mezunu olmak. 

113 Laborant 1 Tıbbi Laboratuvar Programı önlisans mezunu olmak. 

114 
Röntgen 

Teknisyeni 
1 

Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümü

mezunu olmak 

(Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapmak üzere). 

115 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

Odyoloji Lisans mezunu olup alanında en az bir yıl

çalışmış olmak. 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR 

1- T.C. vatandaşı olup, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

3- Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun 

olmaması (Sağlık Dahil). 

4- Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

5- Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak. 

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, 

hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 

feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini 

tek taraflı feshetmemiş olmak. 

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Birden fazla başvuru olması durumunda bu 

pozisyon için sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER 

Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 

1- Kimlik Belgesi fotokopisi, 

2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler 

geçerlidir), 

3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika,  çalışma ve tecrübeye ilişkin belge 

(Sertifika Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olmalıdır) 

4- Lisans mezunları 2020 KPSSP3 puanını,  Ön lisans mezunları 2020 KPSSP93 

puanını, Ortaöğretim mezunları 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge 

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir.) 

Not: Adaylar sadece tek bir unvan için pozisyon kodu belirterek başvuru yapacaklardır. 

Başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde KPSS (B) grubu puan 

sıralaması yapılarak sonuçlar, www.trakya.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ 

mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 4789/1-1 
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
akademik personel alım ilanımız da 76. sırada yer alan "Öğretim Görevlisi" kadrosu ilanı sehven 
yayınlanmış olup, söz konusu ilan iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 4910/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4771/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4772/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4790/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4792/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan, Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı

Gösterilen “Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4073)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4074)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların “Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji
Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4075)

–– “Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”nın Sınırlarının Değiştirilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4076)

–– Mersin İli, Mezitli İlçesi ile Muğla İli, Seydikemer İlçesinde Bulunan Bazı Alanların
Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4077)

–– Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Uçan Şelale Doğal Sit
Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve
Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4078)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4081)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı

Kuruluş ve Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4082)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/257,

258, 259)

YÖNETMELİKLER
–– Şeker Piyasası İzleme ve Denetim Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4079)
–– Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 4080)
–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Yönetmelik
–– Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik
–– Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2019/10 (Değişik İşler), K: 2021/4

Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2020/4 (Değişik İşler), K: 2021/5 Sayılı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


