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YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2007 tarihli ve 26676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi

Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş-

tir.

“(7) Dış kaynaklı burslarla yurt dışında yüksek lisans eğitimi veya araştırma program-

larına katılım hakkı kazanan Birim personelinin hizmet sözleşmesi feshedilir. Eğitim süresince

Birim tarafından personele hiçbir ad veya koşulda ödeme yapılmaz. Yurt dışında eğitimini ta-

mamlayan personelin feshedilen hizmet sözleşmesi, eğitiminin tamamlanmasını takip eden

30 gün içerisinde başvurması şartıyla yeniden imzalanır. Konuya ilişkin usul ve esaslar Başkanlık

tarafından belirlenir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2007 26676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/11/2009 27407

2- 17/10/2011 28087

3- 30/7/2012 28370

4- 12/6/2015 29384
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Yeşil Mutabakat Eylem Planı

GENELGE
2021/15

15 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 530)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli

ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile
eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir
veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE
değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin
usul ve esaslar 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)’nde açıklanmıştı.

(2) 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesi ile söz konusu geçici
maddenin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş olup, bu fıkranın uygula-
masına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Yasal mevzuat ve dayanak
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
- 262 nci maddesinde, “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut

değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin
toplamını ifade eder.”,

- 265 inci maddesinde, “Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında
gösterilen hesap değeridir.”,

- 269 uncu maddesinde, “İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet
bedelleri ile değerlenir.

Bu kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:
1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
2. Tesisat ve makinalar;
3. Gemiler ve diğer taşıtlar;
4. Gayrimaddi haklar.”,
- 270 inci maddesinde, “Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden baş-

ka, aşağıda yazılı giderler girer:
1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit

giderler.
Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel

Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte
mükellefler serbesttirler.”,

- 271 inci maddesinde, “İnşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makina ve te-
sisatta bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine geçer.”,

- 272 nci maddesinde, “Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimen-
kulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı
olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım
varlıklarının maliyet bedeline eklenir.

…
Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının iş-

letme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan birinci
ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının
veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler
de bu hükümdedir.
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Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem ta-
mir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden ma-
liyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir.”,

- 273 üncü maddesinde, “Alât, edavat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile de-
ğerlenir. Bunların maliyet bedeline giren giderler, satınalma bedelinden gayri komisyon ve
nakliye giderleri gibi özel giderlerdir.

İmal edilen alât, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli ye-
rine geçer.”,

- 277 nci maddesinde, “Zirai işletmelere dâhil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir.
Maliyet bedelinin tesbiti mümkün olmayan ahvalde maliyet bedeli yerine emsal bedeli alınır.
Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli, işletmenin bulunduğu mahal (Gezici hayvancılıkta kışlak)
için zirai kazanç komisyonlarınca tesbit edilmiş olan ortalama maliyet bedelidir.”,

- 282 nci maddesinde, “Kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri mukay-
yet değeri ile değerlenir.

Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için yapılan giderlerden fazla olamaz.
Kurumun tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması veyahut da işlerin devamlı bir

surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderler
bu cümledendir.

İlk tesis ve taazzuv giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyaridir.
Gerçek veya tüzel kişilerde peştemallıklar da mukayyet değerleriyle değerlenir.”,
- Mükerrer 290 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında, “2. Kiracı tarafından aktif-

leştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı, bu Kanunun mükerrer
298 inci maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu ik-
tisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tâbi
tutulur.

…”,
- 313 üncü maddesinde “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya

veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayri-
menkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema film-
lerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok
edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak Devlete veya Dev-
letçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi
kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet
bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ay-
rıca amortismana tabi tutulamazlar.

Değeri 50.000.000 lirayı (1/1/2021'den itibaren 1.500 TL’yi) aşmayan peştemallıklar
ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000 lirayı (1/1/2021'den itibaren 1.500 TL’yi) aşmayan
alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider
yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.”,

- 314 üncü maddesinde, “Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir.
Ancak:
1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve gül-

lüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri;
2. İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar;
Amortismana tabi tutulur.”,
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- 316 ncı maddesinde, “İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi
değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, mü-
racaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya
taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler
üzerinden yok edilir.”,

- 326 ncı maddesinde, “Kurumların aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderleri ile
peştemallıklar mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunur.”,

- 327 nci maddesinde, “Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve
gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira
veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir...”,

- Geçici 31 inci maddesinde, “Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter
tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren-
ler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran
sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile bu Ka-
nunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir
para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihra-
cına konu edilen taşınmazlar hariç) 30/9/2018 tarihine kadar aşağıdaki şartlarla yeniden de-
ğerleyebilirler.

a) Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer
alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismana tabi taşınmazlar için
amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda yeniden değerlemeye esas alı-
nacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.

b) Taşınmazların (a) bendine göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortisman-
ların yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bu-
lunur. Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak bu Kanunun mü-
kerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;

i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanları için, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait
olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve bunların amortismanları
için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın
iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

dikkate alınır. Bu bent uyarınca dikkate alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Ku-
rumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) de-
ğerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade
eder.

c) Yeniden değerleme neticesinde taşınmazların değerinde meydana gelecek değer artışı,
yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı
olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Değer artışı,
taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değer-
leri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri, taşınmazların bilançonun aktifinde yazılı de-
ğerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder.

Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu
kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana
tabi tutmaya devam ederler.
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... Bu fıkra kapsamında ödenen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez,
gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Beyanın zamanında
yapılmaması ya da tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hüküm-
lerinden faydalanılamaz.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu iş-
lemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar ver-
gisine tabi tutulur.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel
bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmaz.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılmasından önce bu Kanu-
nun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların
oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan değer artışı fonu özsermayeden düşülmek sure-
tiyle mezkûr madde uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır.

(Ek yedinci fıkra: 3/6/2021-7326/11 md., Yürürlük: 9/6/2021) Birinci fıkrada sayılan
mükellefler bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar
ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası
ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yukarıda
yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilirler. Şu kadar ki;

a) Birinci fıkranın (b) bendinin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen durumlarda yeniden
değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesaplamada; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri yerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki
aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri,

b) Bu madde kapsamında daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için
bu fıkra uyarınca yapılacak değerlemede ise, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki
aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile
bulunan oran,

dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir
fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden
değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya
kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname
verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü
ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Önceki fıkralarda taşınmazlar için öngörülen hükümler
bu fıkra uygulamasında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için de geçerlidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yet-
kilidir.”,

hükümleri yer almaktadır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;
a) 193 sayılı Kanun: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu,
b) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,
c) 5520 sayılı Kanun: 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu,
ç) 7326 sayılı Kanun: 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-

landırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu,
d) Bilanço esasına göre defter tutan mükellef: 213 sayılı Kanunun 177 nci maddesinde

sayılan mükellefleri,
e) Değer artışı: İktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme

öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farkı,
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f) İktisadi kıymet: Bu maddede tanımlanan taşınmazlar ile taşınmaz mahiyetinde ol-
mamakla birlikte 213 sayılı Kanun uyarınca amortisman yoluyla itfası gereken gayrimenkul
gibi değerlenen kıymetler (gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve ma-
kinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar), demirbaşlar, sinema filmleri, şerefiyeler,
araştırma-geliştirme harcamaları, özel maliyet bedelleri, aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv gi-
derleri gibi kıymetleri,

g) Net bilanço aktif değeri: İktisadi kıymetin bilançonun aktifinde yazılı değerinden,
pasifte yazılı amortismanının tenzili suretiyle bulunan değeri,

ğ) Taşınmaz: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü mad-
desi uyarınca arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat
mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri,

h) Tam mükellefiyet: 193 sayılı Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri ile 5520
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulamasında, gerek Türkiye içinde gerekse
Türkiye dışında elde edilen kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmeyi,

ı) Yİ-ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden iti-
baren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) değerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici
fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini,

ifade eder.
Yeniden değerleme yapabilecek mükellefler
MADDE 4 – (1) Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif,

adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri
ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, Kanunda yazılı is-
tisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

(2) Aşağıda yer alan mükellefler, 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine 7326
sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkra hükümlerinden yararlanamaz:

a) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler.
b) İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dâhil) esasına göre defter tutan mükellefler.
c) Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler.
ç) Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler.
d) Sigorta ve reasürans şirketleri.
e) Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları.
f) Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden

mükellefler.
g) 213 sayılı Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine, kayıtlarını Türk para bi-

rimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler.
Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetler
MADDE 5 – (1) 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının yü-

rürlüğe girdiği 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler bakımından
söz konusu fıkra uygulamasından yararlanılabilir.

(2) Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen iktisadi kıymet-
ler ile iktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla
aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bahse konu fıkra kapsamında yeniden
değerlemeye tabi tutulamaz. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıy-
metler emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.

(3) Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, 213 sayılı Kanun uygulamasında
amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese
hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye
tabi tutulabilecektir.
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Yeniden değerlemeye esas değer
MADDE 6 – (1) Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortis-

manların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve mezkûr
Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9/6/2021 tarihi itibarıyla
yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılır.

(2) İktisadi kıymetlerden amortismana tabi olanlar için amortismanın herhangi bir yılda
eksik ayrılması veya hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak
değer, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.

(3) 213 sayılı Kanunun 272 nci ve 273 üncü maddeleri uyarınca maliyet bedeline intikal
ettirilen giderler ile 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet
bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmekte-
dir.

Yeniden değerleme yapılmasında ihtiyarilik
MADDE 7 – (1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yeniden değerleme ya-

pabileceği belirtilen mükelleflerin, yeniden değerleme yapması zorunlu olmayıp, bu karar mü-
kelleflerin tercihine bırakılmıştır. Bu kapsamda, dileyen mükellefler bilançolarında kayıtlı ik-
tisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmayarak mevcut durumlarını muhafaza edebi-
lirler.

(2) Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi
kıymetlerin tamamı veya bir kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilir.

Yeniden değerleme yapılabilecek süre
MADDE 8 – (1) Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükellef-

lerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bun-
lara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

(2) Bahse konu uygulamadan yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar yeniden de-
ğerleme işleminin yapılması ve değer artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin
yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti
beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip
eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur.

(3) Beyanda bulunduktan sonra, anılan madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi
tutulmak istenen ilave iktisadi kıymetler için ek beyanname verilmesi mümkündür. Bu durumda
da, yukarıda belirtilen şartlar aranır.

Yeniden değerleme oranı
MADDE 9 – (1) 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamında;
a) Daha önce yeniden değerleme yapılmamış iktisadi kıymetlere ilişkin yeniden değer-

leme işleminde, yeniden değerleme oranı olarak, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci mad-
desine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;

i- En son bilançoda yer alan iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları için, 213 sa-
yılı Kanunun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkranın yürürlüğe
girdiği 9/6/2021 tarihinden bir önceki ay olan 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin
(666,79), söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya (2005 yılı Ocak ayına) ilişkin
Yİ-ÜFE değerine (114,83) bölünmesi ile bulunan oranın (666,79/114,83=5,80675),

ii- En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen iktisadi kıymetler ve bunların amor-
tismanları için, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79), iktisadi kıymetin ik-
tisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oranın,

b) Daha önce yeniden değerleme yapılmış taşınmazlara ilişkin yeniden değerleme iş-
leminde, yeniden değerleme oranı olarak, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin
(666,79), 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine (354,85) bölünmesi ile bulunan oranın
(666,79/354,85=1,87907)

kullanılması gerekmektedir. Ancak bu maddenin sekiz ve dokuzuncu fıkrası hükümleri
saklıdır.
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(2) 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca hesap dönemi takvim yılı
olan mükellefler için son olarak 2004 takvim yılı itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.
Bu durumda, Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamında ilk defa yeniden değerleme yapacak
hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için 31/12/2004 tarihli bilançolarında yer alan ikti-
sadi kıymetler ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak yeniden değer-
leme oranı, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79), 31/12/2004 tarihli bilan-
çoyu takip eden ay olan 2005 yılı Ocak ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine (114,83) bölünmesi ile
bulunan katsayı olacaktır (666,79/114,83=5,80675). Hazine ve Maliye Bakanlığınca özel hesap
dönemi tayin edilen mükellefler açısından ilgili tarihlerin esas alınması suretiyle yeniden de-
ğerleme oranının hesaplanacağı tabiidir.

(3) Enflasyon düzeltmesi yapılmış son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen iktisadi
kıymetler ve bunların amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak yeniden değerleme
oranı ise, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79), iktisadi kıymetin iktisap
edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan katsayı olacaktır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak değerleme işleminde kullanılacak yeniden değer-
leme oranlarının hesabında dikkate alınacak Yİ-ÜFE endeks değerleri Tebliğe ekli listede (EK 1)
yer almaktadır. Yİ-ÜFE endeks değerlerine göre bulunacak ve yeniden değerlemeye esas olacak
katsayının hesabında, kesirli (virgülden sonraki) kısım beş hane olarak dikkate alınacaktır.

(5) Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlere ait birikmiş amortismanlar da
söz konusu iktisadi kıymetlere uygulanan katsayı ile yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.
Ancak bu maddenin sekiz ve dokuzuncu fıkrası hükümleri saklıdır.

(6) 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile
5520 sayılı Kanuna göre yapılan devir ve bölünme hallerinde, devrolunan veya bölünen işlet-
meler/şirketler tarafından iktisap edilen iktisadi kıymetlerin devralanlar tarafından yeniden de-
ğerlenmesinde kullanılacak yeniden değerleme oranının hesabında, söz konusu iktisadi kıy-
metlerin devir eden, tür değiştiren veya bölünen işletme/şirket tarafından iktisap edildiği tarihin
esas alınması gerekmektedir.

(7) Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen ve mülkiyeti devredilmiş olan iktisadi kıy-
metlere ait yeniden değerleme oranının belirlenmesinde iktisap tarihi olarak, kiracının kullanma
hakkını aktifleştirdiği tarih esas alınır.

(8) 213 sayılı Kanun uyarınca maliyet bedeli ile değerlenen iktisadi kıymetlerin aktif-
leştirilmesinden sonra maliyet bedeline eklenen giderler ile 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları
için parçalı yeniden değerleme yapılacak ve iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası
değeri bulunacaktır. Buna göre, iktisadi kıymetlerin 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci madde-
sine 7326 sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkranın yürürlüğe girdiği 9/6/2021 tarihi itibarıyla
yasal defter kayıtlarında yer alan maliyet bedeline dâhil edilen her bir maliyet unsurunun ye-
niden değerlemeye tabi tutulmasında, 9/6/2021 tarihinden bir önceki ay olan 2021 yılı Mayıs
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, ilgili maliyet unsurunun aktifleştirildiği ayı izleyen aya ilişkin
Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran dikkate alınacaktır. Söz konusu iktisadi kıymet-
lere ait amortismanların yeniden değerlenmesinde ise yeniden değerlemeye esas alınan toplam
amortisman rakamı içerisinde yer alan her bir maliyet unsuruna tekabül eden amortisman tutarı
için ilgili maliyet unsurunun düzeltilmesinde kullanılan oran dikkate alınarak yeniden değer-
leme yapılacaktır.

Daha önce 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye
tabi tutulmuş yukarıda belirtilen kapsam dâhilindeki unsurların, bu Tebliğ kapsamında yeniden
değerlemeye tabi tutulmasında, maliyeti içerisinde yer aldıkları ilgili iktisadi kıymetin bu Tebliğ

Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2021 – Sayı : 31543



kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmasına bağlı olarak, daha önce yapılan söz konusu
yeniden değerleme sonrası değerler ile 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018
yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran dikkate alınacaktır.

(9) En son enflasyon düzeltmesi yapılan bilanço tarihinden sonra inşa edilerek aktif-
leştirilen binaların yeniden değerlemeye tabi tutulmasında, mükelleflerce bina maliyet bedeline
dâhil edilen arsa payı bedeli ile diğer maliyet unsurları ayrıştırılmak sureti ile yeniden değer-
leme sonrası tutar hesaplanır. Buna göre, bu binaların yeniden değerleme sonrası değerlerinin
hesaplanmasında, arsa payı için arsanın iktisap tarihine (arsa enflasyon düzeltmesi yapılmış
en son bilanço tarihinden önce iktisap edilmiş ise enflasyon düzeltmesi yapılmış son bilanço
tarihine) göre bulunacak yeniden değerleme oranı, diğer maliyet unsurları için ise binanın ak-
tifleştirildiği tarihe göre bulunacak yeniden değerleme oranı dikkate alınacaktır. Bu binaların
amortismanında kullanılacak yeniden değerleme oranı ise, binanın aktifleştirildiği tarihe göre
bulunacaktır. Söz konusu binaların aktifleştirilmesinden sonra 213 sayılı Kanunun 272 nci
maddesi uyarınca bina maliyet bedeline eklenen giderler ile 163 ve 334 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca maliyet bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları
için ise bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen şekilde yeniden değerleme sonrası tutarların
hesaplanacağı tabidir.

Daha önce 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye
tabi tutulmuş yukarıda belirtilen kapsam dâhilindeki binaların, bu Tebliğ kapsamında yeniden
değerlemeye tabi tutulmasında, daha önce yapılan söz konusu yeniden değerleme sonrası de-
ğerler ile 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE
değerine bölünmesi ile bulunan oran dikkate alınacaktır. Geçici 31 inci madde kapsamında
daha önce yapılan yeniden değerleme sonrasında, bina maliyetine intikal ettirilen giderler ba-
kımından bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen şekilde yeniden değerleme sonrası tutarlar
hesaplanacaktır.

(10) Amortismana tabi olup faydalı ömür süresini tamamlayan iktisadi kıymetlerin ye-
niden değerleme uygulamasından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Ancak bu durumda,
faydalı ömrü sona ermiş amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrasında
bulunan değerleri üzerinden, daha önceki yıllarda ayrılmamış amortismanlara ilişkin olarak
amortisman ayrılmasının söz konusu olamayacağı tabiidir.

Yeniden değerleme uygulaması
MADDE 10 – (1) Kapsama giren iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortisman-

ların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve 9/6/2021 tarihi
itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpılması
suretiyle yapılan yeniden değerleme sonucunda, bilançonun aktifi, pasifinden daha yüksek bir
değere ulaşmaktadır. Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışını hesaplamada
Kanun net değer artışı usulünü benimsemiştir. Net değer artışının hesaplanabilmesi için yeniden
değerlemeye esas alınan ve 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerin
yeniden değerlemeden önceki ve yeniden değerlemeye tabi tutulduktan sonraki tutarları dikkate
alınarak hesaplanan net bilanço aktif değerlerinin tespiti gerekmektedir.

Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetlerin bilançonun aktifine kaydedildikleri de-
ğerden, bunlar için ayrılmış olup bilançonun pasifinde gösterilen birikmiş amortismanlarının
indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade etmektedir.

Amortismanların yeniden değerlenmiş tutarlarının belirlenmesinde, amortismanın her-
hangi bir yılda yapılmamış olması durumunda amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayıla-
caktır. Bu durumda değer artışı, iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeden önceki net bilanço
aktif değerinin, yeniden değerleme oranı ile çarpımından sonra bulunacak net bilanço aktif de-
ğerinden indirilmesi suretiyle hesaplanacaktır.
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(2) Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan değer artışı, yeniden değerlemeye tabi
tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek
şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına alınacaktır.

(3) Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine istinaden
tespit ve ilan edilen oranların tespitinde dikkate alınan faydalı ömür süresi tamamlanmamış
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerin-
den amortisman ayrılmaya devam edilir.

Değer artışının vergilendirilmesi
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan yeniden değerleme neticesinde he-

saplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında
hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına
kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip, üç eşit
taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme
süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenir. Beyan edilen tutarın tama-
mının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenebilmesi mümkün olduğu gibi, ikinci ve üçüncü
taksitlerin toplamının ikinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenebilmesi de mümkündür.

(2) Söz konusu beyanname, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik or-
tamda vermek zorunda olan mükellefler tarafından 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 340 ile 3/3/2005 tarihli ve
25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 346)’nde
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda, bu zorunluluğa tabi olmayan mü-
kellefler bakımından ise örneği bu Tebliğ ekinde (Ek 2) yer alan beyanname kullanılmak su-
retiyle kağıt ortamında ilgili vergi dairesine verilecektir.

(3) Bu vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar
vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamaz.

(4) Değer artışı üzerinden %2 oranında hesaplanan verginin zamanında beyan edilme-
mesi veya tahakkuk eden verginin taksitlerinin sürelerinde ödenmemesi halinde 213 sayılı Ka-
nunun geçici 31 inci maddesi hükümlerinden faydalanılamaz.

Örnek 1: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen, hesap dönemi takvim yılı olan
(A) A.Ş.’nin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında maliyet bedeli 50.000.000 TL
ve birikmiş amortismanı 30.250.000 TL olan ve 1991 yılından itibaren aktifinde yer alan bina-
nın 2021 yılı Temmuz ayında bu Tebliğ kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması ha-
linde, yeniden değerlemeye ilişkin hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır. Mükellef daha ön-
ce 2018 yılında 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi uygulamasından yararlanmamıştır.

Değer artışının hesabında, yeniden değerleme öncesi ve sonrası net bilanço aktif de-
ğerleri olarak, Kanunun yürürlük tarihi (9/6/2021) itibarıyla binanın yasal defter kayıtlarında
yer alan bedeli ile birikmiş amortismanları arasındaki ve bunların yeniden değerleme sonrası
bulunan tutarları arasındaki fark tutarlar dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda değer artışı, taşınmazın;
- Yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif değerinden (290.337.500,00 -

175.654.187,50 = 114.683.312,50),
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- Yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerinin (50.000.000 - 30.250.000 =
19.750.000)

indirilmesi suretiyle hesaplanacak olup, örneğimizde (114.683.312,50 - 19.750.000=)
94.933.312,50 TL olarak gerçekleşecektir.

Yapılan yeniden değerleme sonrasında 94.933.312,50 TL değer artışı üzerinden %2
oranında hesaplanan 1.898.666,25 TL verginin kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi
dairesine yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü (31/8/2021) ak-
şamına kadar beyan edilip aynı sürede ilk taksiti (632.888,75 TL), 31/10/2021 tarihine kadar
(bu tarih dâhil) ikinci taksiti ve 31/12/2021 tarihine kadar da (bu tarih dâhil) üçüncü taksiti
ödenecektir.

Yukarıda gösterilen işlemlere ait muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekilde olacaktır.

Mükellef, yeniden değerlemeye tabi tuttuğu binayı yeni değeri üzerinden amortismana
tabi tutabilecektir. Buna göre söz konusu binanın maliyet bedeli 290.337.500 TL’ye çıktığından,
2021 yılı ve müteakip yıllarda ayrılacak yıllık toplam amortisman tutarı da (290.337.500 x %2 =)
5.806.750 TL olacaktır.

2021 yılının ikinci geçici vergi döneminde de, söz konusu bina için aktifte kayıtlı ye-
niden değerleme öncesi değer üzerinden [(50.000.000 x %2) / 4 = 250.000] amortisman ayıran
mükellef tarafından (213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince,
yeniden değerlemede, 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler dik-
kate alınabileceğinden, 2021 yılının birinci geçici vergi dönemi için ayrılan amortisman tutarı
yeniden değerlemeye tabi tutulmuş, ikinci geçici vergi dönemine ilişkin amortisman tutarı ye-
niden değerleme öncesindeki değer üzerinden hesaplanmıştır.);

- 2021 yılının üçüncü geçici vergi dönemi için gider olarak birikmiş amortisman tutarına
dâhil edilecek tutar [(5.806.750 x ¾) - 1.451.687,50 (birinci geçici vergi dönemi) - 250.000
(ikinci geçici vergi dönemi) =] 2.653.375 TL,

- 2021 yılının dördüncü geçici vergi dönemi için gider olarak birikmiş amortisman tu-
tarına dâhil edilecek ilave tutar ise (5.806.750 - 1.451.687,50 - 250.000 - 2.653.375 =)
1.451.687,50 TL olacak

ve böylece 2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde ayrılmış toplam amortisman tutarı
4.355.062,50 TL ve dördüncü geçici vergi döneminde ayrılmış toplam amortisman tutarı ise
5.806.750 TL olarak gerçekleşecektir.
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Örnek 2: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen (B) A.Ş.’nin 15/8/2017 tarihinde
KDV hariç 20.000.000 TL bedelle satın aldığı faydalı ömrü 10 yıl olan jeneratörün birikmiş
amortisman tutarı 9/6/2021 tarihi itibarıyla 8.500.000 TL olup, söz konusu jeneratör 2021 yılı
Ağustos ayında yeniden değerlemeye tabi tutulacak olursa yeniden değerlemeye ilişkin hesap-
lamalar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bu durumda değer artışı;
- Yeniden değerleme sonrası net bilanço aktif değerinden (44.319.600 - 18.835.830 =

25.483.770),
- Yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerinin (20.000.000 - 8.500.000 =

11.500.000)
indirilmesi suretiyle hesaplanacak olup, örneğimizde (25.483.770 - 11.500.000 =)

13.983.770 TL olarak gerçekleşecektir.
Yapılan yeniden değerleme sonrasında hesaplanan 13.983.770 TL değer artışı üzerinden

%2 oranında hesaplanan 279.675,40 TL verginin 30/9/2021 tarihine kadar kurumlar vergisi
yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip aynı sürede ilk taksiti (93.225,13 TL) öde-
necektir. İkinci ve üçüncü taksitler de sırasıyla 30/11/2021 ve 31/1/2022 tarihlerine kadar (bu
tarihler dâhil) ödenecektir.

Örnek 3: Tam mükellefiyet esasında vergilendirilen (C) Ltd. Şti.’nin 2005 yılı Temmuz
ayında 1.000.000 TL bedelle satın alarak idari faaliyetlerde kullandığı binanın 25/5/2018 tarihi
itibarıyla birikmiş amortisman tutarı 265.000 TL’dir. Mükellefçe, 50 yıl faydalı ömür ve %2
amortisman oranı dikkate alınarak normal amortisman usulüne göre amortisman ayırılmakta-
dır.

a) Mükellef tarafından 2018 yılı Ağustos ayında söz konusu taşınmaz 213 sayılı Kanu-
nun geçici 31 inci maddesi ve 500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde
yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olup, 2018 yılındaki söz konusu yeniden değerleme sonrası
tutarlar aşağıdaki gibidir.

b) Mükellef, yeniden değerlemeye tabi tuttuğu taşınmazını yeni değeri üzerinden amor-
tismana tabi tutmaya devam etmiştir. Buna göre söz konusu taşınmazın yeniden değerlenmiş
maliyet bedeli 2.816.140 TL olarak hesaplandığından, 2018 yılı ve müteakip yıllarda ayrılacak
yıllık amortisman tutarı da (2.816.140 x %2=) 56.322,80 TL olacaktır. 2018 yılı sonu itibarıyla
(2018 dahil) birikmiş amortisman tutarı (746.277,10 + 5.000 + 23.161,40 + 14.080,70=)
788.519,20 TL’dir.

c) 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında söz konusu binanın maliyet bedeli
2.816.140 TL, birikmiş amortismanı (788.519,20 + 56.322,80 (2019 yılı amortisman tutarı) +
56.322,80 (2020 yılı amortisman tutarı) + 14.080,70 (2021 yılı birinci geçici vergi dönemi
amortisman tutarı) =) 915.245,50 TL olarak yer almaktadır.
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2021 yılının ikinci geçici vergi döneminde, söz konusu taşınmaz için aktifte kayıtlı de-

ğer üzerinden amortisman ayıran mükellef bu defa 7326 sayılı Kanunla 213 sayılı Kanunun

geçici 31 inci maddesine eklenen yedinci fıkra ve bu Tebliğ kapsamında söz konusu taşınmazı

2021 yılının Eylül ayında yeniden değerlemek istemektedir. Bu durumda, 2021 yılı Mayıs ayı

Yİ-ÜFE değerinin 2018 yılı Mayıs ayı Yİ-ÜFE değerine bölünmesi sonucu bulunacak olan

oran (666,79/354,85=1,87907) yeniden değerlemede kullanılacaktır.
Buna göre, 2021 yılı Eylül ayında yapılacak yeniden değerleme ve değer artışı aşağıdaki

şekilde hesaplanacaktır.

Yeniden Değerleme Sonrası Net Bilanço Aktif Değeri (5.291.724,19 - 1.719.810,36 =)
3.571.913,83 TL

Yeniden Değerleme Öncesi Net Bilanço Aktif Değeri (2.816.140,00 - 915.245,50 =)
1.900.894,50 TL

Değer Artışı (3.571.913,83 - 1.900.894,50 =) 1.671.019,33 TL
Ödenmesi Gereken Vergi (1.671.019,33 x %2 =) 33.420,39 TL
Mükellef, yeniden değerlemeye tabi tuttuğu binayı yeni değeri üzerinden amortismana

tabi tutabilecektir. Buna göre söz konusu binanın maliyet bedeli 5.291.724,19 TL’ye çıktığın-
dan, 2021 yılı ve müteakip yıllarda ayrılacak yıllık toplam amortisman tutarı da (5.291.724,19
x %2 =) 105.834,48 TL olacaktır.

Diğer taraftan, mükellefin üçüncü ve dördüncü geçici vergi dönemleri için ayırabileceği
(birikmiş amortisman tutarına dâhil edebileceği) amortisman tutarları şu şekilde olacaktır:

- İkinci geçici vergi döneminde gider olarak birikmiş amortisman tutarına dâhil edilen
tutar: [(2.816.140 x %2) / 4 =] 14.080,70 TL

- Üçüncü geçici vergi dönemi için gider olarak birikmiş amortisman tutarına dâhil edi-
lebilecek tutar: [(105.834,48 x ¾) - 26.458,62 (birinci geçici vergi dönemi) - 14.080,70 (ikinci
geçici vergi dönemi) =] 38.836,54 TL

- Dördüncü geçici vergi dönemi için gider olarak birikmiş amortisman tutarına dâhil
edilebilecek tutar: (105.834,48 - 26.458,62 - 14.080,70 - 38.836,54 =) 26.458,62 TL.

ç) Söz konusu taşınmaz, yeniden değerleme sonrasında amortisman ayrılmaya devam
olunarak 2023 yılı Ocak ayı içerisinde 5.000.000 TL bedelle satılmıştır. 2023 yılı Ocak ayında
elden çıkarılan taşınmaza ilişkin ortaya çıkan kazanç şu şekilde hesaplanacaktır:

Satış Bedeli: 5.000.000,00 TL
Maliyet Bedeli (-): (5.291.724,19 TL)
Birikmiş Amortisman (+):          1.905.020,70 TL
Kar: 1.613.296,51 TL
Yukarıda gösterilen işlemlere ait muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekilde olacaktır.
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Özel fon hesabındaki tutarlar

MADDE 12 – (1) Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mü-

kellefler tarafından istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak,

söz konusu fonun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nak-

ledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendiril-

meksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Tasfiye halinde de bu kapsamda işlem tesis edilir. Ancak, 193 sayılı Kanunun 81 inci

maddesinde sayılan devir ve tür değiştirme halleri ile 5520 sayılı Kanuna göre yapılan devir

ve bölünme hallerinde, fon hesabında yer alan tutarlar işletmeden çekilmiş veya başka bir he-

saba nakledilmiş sayılmaz. Söz konusu fon hesabının tamamen veya kısmen devrolunduğu ku-

rumlar için de birinci fıkra hükümleri geçerlidir.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması

MADDE 13 – (1) Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satılması veya

herhangi bir şekilde elden çıkarılması halinde, pasifte özel fon hesabında gösterilen değer artışı

tutarları, satış kazancına dâhil edilmez. Bu durumda fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam eder.

(2) Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından önce

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasına

ilişkin şartların oluşması halinde, pasifte özel bir fon hesabında tutulan değer artışı tutarları

özsermayeden düşülmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır. Fon hesabının sermayeye ek-

lenmesi halinde de, bu tutar sermaye hesabından düşülerek anılan madde uyarınca enflasyon

düzeltmesi yapılır.
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Yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda gösterilmesi

MADDE 14 – (1) Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isa-

bet eden değer artışları ile bunların hesap şekilleri, envanter defterlerinin ayrı bir sayfasında

ayrıntılı olarak gösterilir.

Buna göre;

a) Yeniden değerleme sırasında bilançonun aktifinde kayıtlı iktisadi kıymetlerin her bi-

rinin aktife girdiği hesap dönemi ile bu kıymetler üzerinden değerlemenin yapıldığı tarihe kadar

ayrılan ve ayrılmış sayılan amortismanlar ayrı ayrı tespit edilir.

b) Geçici 31 inci maddeye 7326 sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkra uyarınca bulunan

katsayıların uygulanmasından sonra her iktisadi kıymet ve amortismanlarının yeni değerleri

gösterilir.

c) Yeniden değerlenen iktisadi kıymetler ve amortismanları ayrı ayrı ele alınarak de-

ğerlemeden önceki ve değerlemeden sonraki net bilanço aktif değerleri hesaplanır.

ç) Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra her iktisadi kıymete ait değer artışları ile

toplam değer artışı bulunur.

(2) Yeniden değerlenen iktisadi kıymetlerin envanter defterine yapılacak kayıtlarının

aşağıda belirtilen kapsamda yapılması gerekmektedir.

1. İktisadi kıymetin cinsi.

2. Aktife giriş tarihi.

3. Amortisman oranı.

4. 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı değeri.

5. 9/6/2021 tarihi itibarıyla birikmiş amortisman tutarı (ayrılmış sayılanlar dâhil edi-

lir).

6. Yeniden değerlemeden önceki net bilanço aktif değeri.

7. Yeniden değerleme oranı.

8. İktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeden sonra bulunacak değeri.

9. Birikmiş amortismanların yeniden değerlemeden sonraki değeri.

10. Yeniden değerlemeden sonraki net bilanço aktif değeri.

11. Değer artışı.

Cezai müeyyide

MADDE 15 – (1) 213 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesine 7326 sayılı Kanunla

eklenen yedinci fıkranın uygulamasında, söz konusu fıkra ve bu fıkraya aykırı olmayan, mad-

denin diğer fıkralarında yer alan değerleme hükümleri ile bu Tebliğdeki düzenlemelere uyul-

maması durumunda mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçeve-

sinde işlem tesis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KOMBİNE TAŞIMACILIK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/ 71619 - 71609 -0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2-İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı : Ankara-Eskişehir-Ankara, Ankara-İstanbul-Ankara 

ve Konya-İstanbul-Konya arasında işletilmekte olan Yüksek Hızlı Trenlerle bağlantılı olarak 
Eskişehir Gar-Bursa-Eskişehir Gar hattında Yüklenici’ye ait otobüslerle kombine yolcu 
taşımacılığı ve tren bilet satış hizmetlerinin 1 (bir) yıl süreyle Yüklenici’ye yaptırılması işi 

3-İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE 

4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
26/07/2021 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1042 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,00-TL bedelle temin edilebilir. 

7-Teklif ile birlikte 100.000,00 TL geçici teminat verilecektir. 
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
 6501/1-1 

—— • —— 
ŞİRKETİMİZ PARKINDA MEVCUT MT15000/15400 TİPİ DMU DİZEL TREN  

SETLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE  
36 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021/414125 
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65/53 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2-İhale konusu malın adı ve miktarı : 36 Kalem Yedek Malzeme Alımı  
3-İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 
no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi 
No: 3 C Gar Altındağ-ANKARA/ TÜRKİYE 
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4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
18/08/2021 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle 
temin edilebilir. 

7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
8-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6512/1-1 
—— • —— 

13 ADET UPS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/415888 
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 87 41-520 89 49 
c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr 
2-İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: BOĞAZKÖPRÜ ULUKIŞLA ARASI 

SİNYALİZASYON TEKNİK BİNALARINA 13 ADET UPS ALIMI İŞİ 
3-Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
4-İhalenin Tarihi ve Saati: 29/07/2021 Perşembe günü, saat 11:00 
5-İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Satınalma Servis 

Müdürlüğü İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
6-Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Satınalma Servis Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına 29/07/2021 Perşembe günü, saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

7-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

8-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
9-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
 6503/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve 

Miktar Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 
Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin 130,00.-TL 

1. KISIM Masaüstü Bilgisayar (All-In-One)-200 Adet 130,00.-TL 
2. KISIM Dizüstü Bilgisayar-30 Adet 100,00.-TL 

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 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 şartnamesi, markası 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, 04.08.2021 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 bilahare bildirilecek 
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 verilebileceği gibi, her kısım için ayrı 
olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

 6478/1-1 
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4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "4 kalem 4 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, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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 şartname, 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, 05.08.2021 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 şartnamesine 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. 

 6567/1-1 
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MADEN RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: İhale ilanı  
6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük 
alan olarak 1 adet II. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 
Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 19.08.2021 tarihinde saat 09:30 da ihale edilecektir. 

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

2-Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00 - 09:30 saatleri 
arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda İhale Komisyonuna 
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

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

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

5-Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

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

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

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

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

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

6-İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet 
Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak 
yatırmaları gerekmektedir. 

 6488/1-1 
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IV. GRUP MADEN SAHASI (KURŞUN, ÇİNKO VE BAKIR) OLMAK ÜZERE TOPLAM 
1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS 

KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Adana, Mersin, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş İlleri dahilinde bulunan ER: 3411862 

sayılı (26.321,03 ha.) IV. Grup maden sahası (Kurşun, Çinko ve Bakır) Olmak üzere toplam 1 adet 
maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER: 3411862 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 16/07/2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1-İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2-Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3-İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4-Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5-İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6-İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7-Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatını Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatını Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8-Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 

 6498/1-1 
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IV. GRUP MADEN SAHASI (MANYEZİT) OLMAK ÜZERE TOPLAM 1 ADET  
MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK TESİS  

KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Kütahya, Eskişehir, Bilecik, ve Konya İlleri dahilinde bulunan ER: 3411957 sayılı 

(11.330,00 ha.) IV. Grup maden sahası (Manyezit) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası 
Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER:3411957 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 16/07/2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1-İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2-Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3-İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4-Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5-İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6-İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7-Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatını Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatını Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8-Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 

 6499/1-1 
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IV. GRUP MADEN SAHASI (KURŞUN, ÇİNKO, BAKIR VE DEMİR) OLMAK ÜZERE 
TOPLAM 1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK  

TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ İlleri dahilinde bulunan ER: 3411954 

sayılı (54.750,65 ha.) IV. Grup maden sahası (Kurşun, Çinko, Bakır ve Demir) Olmak üzere 
toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale 
edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER: 3411954 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 16/07/2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1-İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2-Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3-İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4-Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5-İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6-İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7-Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatını Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatını Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8-Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 

 6500/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 18 (Onsekiz) adet değişik cins ve 

modelde taşıt, Hek-Hurda durumunda bulunan yaklaşık 23.620 Kg Demir, yaklaşık 7.825 Kg. 
Kalorifer Peteği, yaklaşık 2.125 Kg. Alüminyum, yaklaşık 2.540 Kg. Plastik, yaklaşık 765 Kg. 
Araçlara Ait Tepe Lamba Plastiği, yaklaşık 250 Kg. Hurda Klima, yaklaşık 300 Kg. Panzer 
Lastiği Raflet, yaklaşık 60 Kg. Oksijen Tüpü, yaklaşık 320 Kg. Plastik Gaz Fişeği(Boş), yaklaşık 
3.000 Kg. Koltuk Sandalye, yaklaşık 2.400 Kg. Bilgisayar Kasası Monitörü ve Fotokopi 
Makinası, yaklaşık 440 Kg. Alüminyum gaz fişeği (Boş), yaklaşık 371 Adet Spot Lambası, 
yaklaşık 275 Kg. Kask ve Kalkan Plastiği, yaklaşık 80 Kg. Bakır, olmak üzere toplamda 15 
(Onbeş) kalem hek-hurda mal, malzeme, 4645 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca 5 (Beş) adet 
Dacia Dokker Ambiance Combi 1,5 Dci 90 bg kamyonet, 2 (İki) adet Toyota Corolla 1.5 Vision 
Benzinli binek araç olup, Pey miktarı 1 adet 195 /65 R 15-91H Imperium PT515 ebadında 
PETLAS marka yaz tipi lastikle yapılacak lastik sayısı artırımda 463 adeti bulduğunda 1 adet 
Dacia Dokker Ambiance Combi 1,5 Dci 90 bg kamyonet araç artmış olarak mübadeleye devam 
edilecektir.  

(Araçların ve Lastiklerin ayrıntılı teknik özellikleri Şartnamede belirtilmiştir.)  
1-İdarenin   
a) Adı  : KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : Bahçelievler Mahallesi 9015 Sokak No: 7   46000 Dulkadiroğlu 

/ KAHRAMANMARAŞ 
c) Telefon ve faks numarası :  0 344 221 11 55/0505 318 46 00  

 Fax : 0 344 223 00 79-236 65 61 
c) Elektronik posta adresi :  kahramanmaraslojistik@egm.gov.tr  
2-Mübadele konusu malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mübadele ile ilgili şartnamede marka ve modeli belirtilen 

ekonomik ömrünü doldurmuş, Hek durumundaki toplam 18 
(Onsekiz) adet değişik cins ve modelde taşıt ile, yaklaşık 23.620 
Kg Demir, yaklaşık 7.825 Kg. Kalorifer Peteği, yaklaşık 2.125 
Kg. Alüminyum, yaklaşık 2.540 Kg. Plastik, yaklaşık 765 Kg. 
Araçlara Ait Tepe Lamba Plastiği, yaklaşık 250 Kg. Hurda 
Klima, yaklaşık 300 Kg. Panzer Lastiği Raflet, yaklaşık 60 Kg. 
Oksijen Tüpü, yaklaşık 320 Kg. Plastik Gaz Fişeği(Boş), 
yaklaşık 3.000 Kg. Koltuk Sandalye, yaklaşık 2.400 Kg. 
Bilgisayar Kasası Monitörü ve Fotokopi Makinası, yaklaşık 440 
Kg. Alüminyum gaz fişeği (Boş), yaklaşık 371 Adet Spot 
Lambası, yaklaşık 275 Kg. Kask ve Kalkan Plastiği, yaklaşık 80 
Kg. Bakır olmak üzere toplamda 15(Onbeş) kalem hek-hurda 
mal, malzemenin mübadelesi yapılacaktır. 

b) Teslim etme ve Teslim 
alma yeri 

: 1)-Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve oto lastikleri 
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası 
Bahçelievler Mahallesi 9015 Sokak No: 7 de bulunan Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
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2)-Mübadelede verilecek taşıtlar Kahramanmaraş İl Emniyet 
Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında (Bahçelievler Mahallesi 
9015 Sokak No: 7), diğer hek-hurda durumunda bulunan 
yaklaşık 23.620 Kg Demir, yaklaşık 7.825 Kg. Kalorifer Peteği, 
yaklaşık 2.125 Kg. Alüminyum, yaklaşık 2.540 Kg. Plastik, 
yaklaşık 765 Kg. Araçlara Ait Tepe Lamba Plastiği, yaklaşık 
250 Kg. Hurda Klima, yaklaşık 300 Kg. Panzer Lastiği Raflet, 
yaklaşık 60 Kg. Oksijen Tüpü, yaklaşık 320 Kg. Plastik Gaz 
Fişeği(Boş), yaklaşık 3.000 Kg. Koltuk Sandalye, yaklaşık 
2.400 Kg. Bilgisayar Kasası Monitörü ve Fotokopi Makinası, 
yaklaşık 440 Kg. Alüminyum gaz fişeği (Boş), yaklaşık 371 
Adet Spot Lambası, yaklaşık 275 Kg. Kask ve Kalkan Plastiği, 
yaklaşık 80 Kg. Bakır olmak üzere toplamda 15 (Onbeş) kalem 
hek hurda durumundaki malzemeler, Hacı Mustafa Mahallesi, 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:132 Özel Harekât Şube 
Müdürlüğü içerisinde (Adana Yolu Üzeri) Taşıt Bakım ve 
Onarım Büro Amirliği personelince teslim edilecektir. 

c) Teslim etme tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve oto lastikleri, mübadele 
kararının tebliğinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde 
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne 1 (Bir) defada teslim 
edilecektir. Hek-hurda durumunda bulunan 18 (Onsekiz) taşıt ile 
Hurda durumunda bulunan 15 (Onbeş) kalem hek-hurda 
malzemeler, yeni araçların ve lastiklerin tesliminden sonra 
verilecektir.  

 Teslim alma tarihi : Mübadelesi yapılan taşıtlar, mübadele karşılığı olan taşıtlar ve 
oto lastiklerinin teslim edildiği günü izleyen (15) takvim günü 
içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim 
alınması zorunludur.  

3-Mübadelenin   
a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu 
b) Tarihi ve saati : 28.07.2021 günü Saat: 14:00 

4-Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli, 
b) Geçici Teminat Mektubu,  
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge, 
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel 

kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,  
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) 

ibraz edeceklerdir. 
5-Mübadele açık arttırma usulü ile yapılacaktır, Mübadele de şartname vardır, şartname 

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşıt 
Bakım ve Onarım Büro Amirliğinde görülebilir, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm 
isteklilere açıktır.  

6-Mübadele dokümanı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliğinde görülebilir. 

Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 200,00 TL karşılığı 
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşıt 
Bakım ve Onarım Büro Amirliği adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların 
mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 
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7-Teklifler, 28.07.2021 günü Saat: 14.00 kadar Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü 
Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliğine 
Bahçeli evler Mahallesi 9015 Sokak No: 7 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-Mübadele işlemi; Yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık 
arttırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

9-İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin (820.400,00 TL tahmini bedel) %3’ü 
oranında geçici teminat vereceklerdir. 

10-Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 
yatırılması zorunlu değildir. 

11-Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ihale dosyasını satın aldıktan sonra ve ilan 
tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri 
arasında araçlar Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında (Bahçelievler 
Mahallesi 9015 Sokak No: 7) Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde görülebileceği, diğer hek-
hurda durumunda bulunan demir, alüminyum vb. Mal- malzemelerin Hacı Mustafa Mahallesi, 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 132 Özel Harekât Şube Müdürlüğü içerisinde (Adana Yolu 
Üzeri) Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amirliğinde görevli personelin nezaretinde görülebilecektir. 

12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) günden az 
olmayacaktır. 

13-Mübadele edilecek olan taşıtların ve malzemelerin ayrıntılı listesi İl Emniyet 
Müdürlüğümüz İnternet Sitesinden (http://www.kahramanmaras.pol.tr) yayınlanmaktadır. 

14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
15-Mübadeleye konu araç, gereç, mal ve malzeme listesi aşağıdadır. 

MÜBADELESİ YAPILACAK HEK-HURDA ARAÇLARIN LİSTESİ 

S.N PLAKA/MARKA/CİNSİ ADET 
MOTOR 
HACMİ 

MOTOR 
GÜCÜ 

KM HASARI DURUMU 
YAKLAŞIK 

BEDELİ 
MODELİ 

1 
46 A 0026/ Ford/ 

Connect/ Kamyonet 
1 1753 66 KW 413000 Yok Çalışıyor 40.000,00 2011 

2 
46 A 0037/ Ford/ 

Connect/ Kamyonet 
1 1753 66 KW 300000 Yok 

Tamir 
Gerekiyor 

37.000,00 2010 

3 
46 A 0049/ Kia/  Rio/ 

Binek 
1 1493 81 KW 372723 Yok Çalışıyor 49.000,00 2006 

4 
46 A 0087/ Isuzu-M27/ 

Otobüs 
1 4334 88 KW 80908 Yok Çalışıyor 38.000,00 2001 

5 
46 A 0088/ Ford/ 

Connect/ Kamyonet 
1 1753 66 KW 294332 Yok 

Tamir 
Gerekiyor 

36.000,00 2006 

6 
46 A 0096/ Ford/ 

Connect/ Kamyonet 
1 1753 66 KW 170000 Yok 

Tamir 
Gerekiyor 

35.000,00 2006 

7 
46 A 0097/ Ford/  
Transit/ Minibüs 

1 2402 66 KW 212447 Var 
Tamir 

Gerekiyor 
26.000,00 2003 

8 
46 A 0111/ Ford/ 

Connect/ Kamyonet 
1 1753 66 KW 434350 Yok Çalışıyor 40.000,00 2006 

9 
46 A 0116/ Ford/ 

Connect/ Kamyonet 
1 1753 66 KW 321462 Yok Çalışıyor 40.000,00 2006 
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10 
46 A 0129/ Ford/ 

Connect/ Kamyonet 
1 1753 66 KW 433346 Yok Çalışıyor 40.000,00 2006 

11 
46 A 0198/ Hyundai/ 

Era/ Binek 
1 1599 82,4 KW 281500 Yok Çalışıyor 47.000,00 2008 

12 
46 A 0204/ Renault/ 

Megane/ Binek 
1 1598 84,5 KW 397280 Yok Çalışıyor 50.000,00 2006 

13 
46 A 0218/ Hyundai/ 

Era/ Binek 
1 1599 82,4 KW 293000 Yok Çalışıyor 49.000,00 2009 

14 
46 A 0225/ Fiat/ 

Doblo/ Kamyonet 
1 1248 55 KW 364862 Yok 

Tamir 
Gerekiyor 

40.000,00 2012 

15 
46 A 0294/ Renault/ 

Megane/ Binek 
1 1598 82 KW 321950 Yok 

Tamir 
Gerekiyor 

39.000,00 2009 

16 
46 A 0309/ Yamaha/ 

Motosiklet 
1 600 57 KW 27250 Var 

Tamir 
Gerekiyor 

16.000,00 2011 

17 
46 A 0548/ BMW-
1200/ Motosiklet 

1 1170 74,5 KW 111235 Var 
Tamir 

Gerekiyor 
35.000,00 2006 

18 
46 A 0549/ BMW-
1200/ Motosiklet 

1 1170 74,5 KW 105371 Var 
Tamir 

Gerekiyor 
10.000,00 2006 

NOT: Çalışan Araçların Kilometreleri kullanımdan dolayı farklılık gösterebilir. 
 

MÜBADELESİ YAPILACAK HEK-HURDA MALZEMELERİN LİSTESİ 

S.N CİNSİ ADET DURUMU 
YAKLAŞIK 

BEDELİ 
1 Demir 23,620 Kg. Hurda 70.000,00 
2 Kalorifer Peteği 7.825 Kg. Hurda 23.000,00 
3 Alüminyum 2.125 Kg. Hurda 27.000,00 
4 Plastik 2.540 Kg. Hurda 5.000,00 
5 Araçlara Ait Tepe Lamba Plastiği  765 Kg. Hurda 1.000,00 
6 Klima 250 Kg. Hurda 1.500,00 
7 Panzer Rafleti 300 Kg. Hurda 400,00 
8 Oksijen Tüpü 60 Kg. Tamir ile 

Kullanılabilir 
100,00 

9 Plastik Gaz Fişeği(Boş) 320 Kg. Hurda 500,00 
10 Koltuk Sandalye 3.000 Kg. Hurda 4.000,00 
11 Bilgisayar Kasası, Monitör ve 

Fotokopi Makinası 
2.400 Kg. Hurda 5.000,00 

12 Alüminyum Gaz Fişeği (Boş) 440 Kg. Hurda 3.500,00 
13 Spot Lambası 371 Kg. Kullanılabilir 8.000,00 
14 Kask ve Kalkan Plastiği 275 Kg. Hurda 400,00 
15 Bakır 80 Kg. Hurda 4.000,00 

YAKLAŞIK GENEL TOPLAM  820.400,00 TL 
 6130/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Tahmini 70.000 Ton Yaş Pancar Posasının 

Paketlenmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/407168 

1-İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2-İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tahmini 70.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi 

Hizmet Alımı 

b) Teslim Yeri : Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin Süresi : Yer Teslim Tarihinden İtibaren Tahmini 130 Gün 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve Saati : 28.07.2021 Saat 10:00 

4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil  200,00 ₺. (Y.İkiyüztürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (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. 

 6333/1-1 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2021 – Sayı : 31543 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bolu Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Bolu Belediye Başkanlığına ait olan, Dağkent Mahallesi 

(Tapuda Paşaköy Mahallesi), 0 ada 6081 nolu parsel (5265 Parselin İfrazından oluşan) taşınmaz 

üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi (konut ve işyeri inşa edilmesi işi) 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız 

bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR: 

İL İLÇE BÖLGE ADA PARSEL CİNSİ MUHAMMEN BEDEL 
GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE GÜN 

VE SAATİ 

Bolu Merkez 

Tapuda 

Paşaköy Mah. 

(Dağkent Mah., 

Ekteki Krokide 

Belirtilen 

Taşınmaz) 

0 

6081 

(5265 

Parselin 

İfrazından 

oluşan) 

KONUT 

- 

İŞYERİ 

Belediyeye Bırakılacak 

Daireler  

124 Daire 

(40.000.000,00 TL) 

+500.000,00 TL 

Toplam: 40.500.000,00 TL 

1.250.000,00

TL 

30.07.2021 

Saat: 14.05 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:  

İhale, 30/07/2021 tarih Cuma günü, saat 14:05’de “Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal 

Caddesi No: 99 Merkez/BOLU” adresindeki, Bolu Belediye Başkanlığı Binası, 5’inci kat Bolu’yu 

Seviyorum Toplantı Salonunda yapılacaktır. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat 

ayarı esastır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER:  

İhale şartnamesi Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 99 adresindeki Bolu 

Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak 

görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 5.000,00 (beşbin) TL. bedel ödeyerek şartnameyi 

alabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)   

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: 

Bolu İli, Merkez İlçe, Dağkent Mahallesi(Tapuda Paşaköy Mahallesi), ekteki krokide 

belirtilen 0 ada 6081 parsel numaralı taşınmaz (21.148,92 m2) üzerine kat karşılığı konut ve işyeri 

inşa edilecektir. Paylaşım, imar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre toplamda           

6 Blok (2 Blok 13 Katlı, 2 Blok 10 Katlı, 2 Blok 8 Katlı) 404 Daire (248 Daire: Tip 1:Brüt 120 m2 

+ 150 Daire: Tip 2: Brüt 90 m2+ 6 Daire: Tip 3: Brüt 60 m2), 3.000 m2 işyeri hacmi olacak şekilde 

vaziyet planı oluşturulmuştur. 
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Vaziyet planında belirtildiği üzere;  

A Blok 

8 Katlı, Her Katta 8 Daire 

Zemin Kat:4Daire:Tip1:Brüt120m2+3Daire:Tip2:Brüt90m2+1Daire:Tip3:Brüt 60m2  

Diğer Katlar:4Daire:Tip1:Brüt120m2+4Daire:Tip2:Brüt90m2,  

Toplam 64 Daire(32Daire:Tip1:Brüt120m2 + 31Daire:Tip2:Brüt90m2 + 1Daire:Tip3:Brüt60m2),  

B Blok 

13 Katlı, Her Katta 6 Daire 

Zemin Kat:4Daire:Tip1:Brüt120m2+1Daire:Tip2:Brüt90m2+1Daire:Tip3:Brüt60m2  

Diğer Katlar:4Daire:Tip1:Brüt120m2+2Daire:Tip2:Brüt90m2,  

Toplam 78 Daire(52Daire:Tip1:Brüt120m2 + 25Daire:Tip2:Brüt90m2 + 1Daire:Tip3:Brüt60m2),  

C Blok 

10 Katlı, Her Katta 6 Daire 

Zemin Kat:4Daire:Tip1:Brüt120m2+1Daire:Tip2:Brüt90m2+1Daire:Tip3:Brüt60m2  

Diğer Katlar:4Daire:Tip1:Brüt120m2+2Daire:Tip2:Brüt90m2,  

Toplam 60 Daire(40Daire:Tip1:Brüt120m2 + 19Daire:Tip2:Brüt90m2 + 1Daire:Tip3:Brüt60m2),  

D Blok 

10 Katlı, Her Katta 6 Daire 

Zemin Kat:4Daire:Tip1:Brüt120m2+1Daire:Tip2:Brüt90m2+1Daire:Tip3:Brüt60m2  

Diğer Katlar:4Daire:Tip1:Brüt120m2+2Daire:Tip2:Brüt90m2,  

Toplam 60 Daire(40Daire:Tip1:Brüt120m2 + 19Daire:Tip2:Brüt90m2 + 1Daire:Tip3:Brüt60m2),  

E Blok 

13 Katlı, Her Katta 6 Daire 

Zemin Kat:4Daire:Tip1:Brüt120m2+1Daire:Tip2:Brüt90m2+1Daire:Tip3:Brüt60m2  

Diğer Katlar:4Daire:Tip1:Brüt120m2+2Daire:Tip2:Brüt90m2,  

Toplam 78 Daire(52Daire:Tip1:Brüt120m2 + 25Daire:Tip2:Brüt90m2 + 1Daire:Tip3:Brüt60m2),  

F Blok 

8 Katlı, Her Katta 8 Daire 

Zemin Kat:4Daire:Tip1:Brüt120m2+3Daire:Tip2:Brüt90m2+1Daire:Tip3:Brüt 60m2  

Diğer Katlar:4Daire:Tip1:Brüt120m2+4Daire:Tip2:Brüt90m2,  

Toplam 64 Daire(32Daire:Tip1:Brüt120m2 + 31Daire:Tip2:Brüt90m2 + 1Daire:Tip3:Brüt60m2), 

olmak üzere toplam 404 Daire ve 3.000 m2 işyeri hacmi olacaktır. 
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Vaziyet planında belirtilen  
A Blok 
8 Katlı, Her Katta 8 Daire 
Zemin Kat:4Daire:Tip1:Brüt120m2+3Daire:Tip2:Brüt90m2+1Daire:Tip3:Brüt 60m2  
Diğer Katlar:4Daire:Tip1:Brüt120m2+4Daire:Tip2:Brüt90m2,  
Toplam 64 Daire(32Daire:Tip1:Brüt120m2 + 31Daire:Tip2:Brüt90m2 + 1Daire:Tip3:Brüt60m2),  
C Blok 
10 Katlı, Her Katta 6 Daire 
Zemin Kat:4Daire:Tip1:Brüt120m2+1Daire:Tip2:Brüt90m2+1Daire:Tip3:Brüt60m2  
Diğer Katlar:4Daire:Tip1:Brüt120m2+2Daire:Tip2:Brüt90m2,  
Toplam 60 Daire(40Daire:Tip1:Brüt120m2 + 19Daire:Tip2:Brüt90m2 + 1Daire:Tip3:Brüt60m2),  
olmak üzere toplam 124 Adet Daire/Bağımsız Bölüm (72Daire:Tip1:Brüt120m2 + 

50Daire:Tip2:Brüt90m2 + 2Daire:Tip3:Brüt60m2) idareye bırakılacaktır. İhale İdareye bırakılacak 
124 Adet Daire/Bağımsız Bölüm üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok   teklif eden istekli 
üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakdin 
muhammen bedeli 500.000,00 (Beşyüzbin) TL’dir. 

İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri onayından sonra 2886 sayılı Kanunda 
belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir.  

Tüm bloklar eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. 
Belediyeye bırakılacak olan A ve C Bloklarının ince işçilikleri ilk önce bitirilecektir. İdarenin 
onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. Mahal listesinde 
belirtilen Belediyeye bırakılacak daire/bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle 
azaltılamaz.  

Uygulama projeleri idare tarafından verilecektir. Yüklenici tüm bloklarda(6 Blok, 404 
Daire/Bağımsız Bölüm) ve işyerinde(3.000 m2 işyeri) projeye uygun malzeme kullanacaktır.  

Yükleniciye kalacak daire/bağımsız bölüm satış şartları ve satış fiyatları, Belediyeye 
bırakılacak daire/bağımsız bölüm satış şartları ve fiyatları ile aynı olacaktır. 

6 - TAHMİNİ BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELİ: 
Muhammen bedel; 40.000.000,00 (Arsa Bedeli) + 500.000,00 TL (Nakit) = 40.500.000,00 

(kırkmilyonbeşyüzbin) TL’dir. 
Geçici teminat bedeli (yaklaşık maliyet bedel toplamının %3) 1.250.000,00 TL 

(birmilyonikiyüzellibinTürkLirası)’dır. 
Kesin Teminat İhalede gerçekleşen bedelin en az %6’sıdır. 
7 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI 
A - DIŞ ZARFIN İÇİNDE BULUNACAKLAR 
a-İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.(Şartname eklerinde örneği mevcut) 
b-Taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi (idari ve teknik şartnamelerin her sayfası ayrı 

ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.) 
c-Geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat mektubu(en az 60 gün süreli). 
ç-Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve Gerçek Kişiler için İkametgah belgesi. 
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d-Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin 
adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza 
beyannamesi. 

e-Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından ve 
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli) 

f-Şartname alındı makbuzu. 
g-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesini 

vermesi, 
h-Tebligat için adres beyan belgesi, 
ı-Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 
i-İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 
j-İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’ dan ihale ilan tarihinden sonra alınmış 

belge, 
k-2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye 

katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir. 
l-İhaleye girecek istekli buradaki inşaatta görevli teknik personel bilgilerini ihale 

dosyasına eklemek zorundadır. 
m-İş deneyimi, İhaleye Katılacak istekli daha önce en az 9600m2 kat karşılığı iş yapmış 

olduğuna dair belge sunması gerekmektedir. 
1 adet en az 10 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 
1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi)  
B - DIŞ ZARFIN SUNULMASI 
1 - Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı, açık adresi ile ihalenin adı, 

yapılacağı yer, tarihi ve saati yazılı olacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. 
2 - Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır. 
3 - İstekliler Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede belirtilen 

belgeler ile birlikte 30.07.2021 tarihinde 12:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim 
edecekler. 

8 - İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ 
İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en 

geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale 
hükümsüz sayılır. 

9 - UYGULANACAK İHALE USULÜ:  
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü, 

Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı 
suretiyle yapılacaktır.   

10 - İDARENİN YETKİSİ:  
2886 sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince İhale komisyonu, gerekçesini kararda 

belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte tamamen serbesttir. 
Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi 
halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. 

İlan olunur. 6496/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Bolu Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait Bolu İli Merkez İlçesinde aşağıdaki listede belirtilen 

taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ile Satış 

ihalesi yapılacaktır. 

MAH/KÖY ADA PARSEL 

YAKLAŞIK 

TERK 

EDİLECEK 

ALAN (m2) 

ALAN 

(m2) 
HİSSE CİNSİ 

BEDELİ 

(TL) 

TOPLAM 

MUHAMMEN 

BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE GÜN 

VE SAATİ 

BERK 

KÖYÜ 
0 

1257 (924 

Nolu 

Parselin 

İfrazından 

oluşan) 

1472 96.386 TAM ARSA 81.500.000 

88.000.000 

(seksen 

sekizmilyon) 

2.750.000 

(ikimilyon 

yediyüzelli) 

30.07.2021 

Saat:14:00 
BERK 

KÖYÜ 
0 634 1099 2.990 TAM TARLA 2.750.000 

BERK 

KÖYÜ 
0 635 1444 4.230 TAM TARLA 3.750.000 

2. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, 

ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmazlar Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye 

Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır. 

3. İhale 30.07.2021 Cuma günü saat 14:00’ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi 

No: 99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası 5’inci kat Bolu’yu Seviyorum Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden görülebilir, 5.000,00 (beşbin) TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri 

içerisinde alınabilir.  

5. İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü saat 12:30’e kadar Belediyemiz 

veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını 

geri alabilirler. 

6. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar: 

a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi, 
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b. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa 

İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekilin 

İmza Beyannamesi, 

c. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından 

belge, 

d. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki 

belgesi ve imza sirküleri, 

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı 

beyannamesi, 

f. Tebligat için adres beyan belgesi, 

g. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 

h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı 

veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60(atmış) gün 

süreli) 

i. 5.000,00 (beşbin) TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu, 

j. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname, 

k. Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalamak zorundadır) 

l. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır 

B-Dış Zarfın Sunulması: 

a. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde 

hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. 

b. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale 

günü saat 12:30’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. 

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır. 

7. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir.  

İlan olunur. 

 6497/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep İli Oğuzeli Belediye Başkanlığından: 

Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi (Körkün) Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, mülkiyeti 

Oğuzeli Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, 

kat karşılığı yaptırılacak olan Konut İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet 

ihale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Gaziantep, İlçesi: Oğuzeli, Semti: (Körkün) Mimar Sinan Mahallesi, Ada/ Parsel:696 

ada 20 parsel 

Alanı: 17.609,93m² , Brüt inşaat alanı: 27.789,00 m², İşin adı/ Kullanım şekli: Konut, 

Ticari 

1 - İhale 30/07/2021 CUMA günü saat 14.00’da Oğuzlar Mahallesi Alparslan Türkeş 

Bulvarı No: 1 Oğuzeli/Gaziantep adresinde Belediye Encümen Meclis salonunda Belediye 

Encümenince yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 58.969.720,00 -TL. (Ellisekizmilyondokuzyüzatmışdokuz 

binyediyüzyirmi Türklirası) dır. 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

 A- Kanuni ikametgâhı olması, 

 B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

 C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

 a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 b) 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) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

 D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/  imza 

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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

 E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/  imza sirküleri, 

 F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

 G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

 H- Oğuzeli Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.769.092,00-TL. (Birmilyonyedi 

yüzatmışdokuzbindoksaniki Türk lirası) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit 

para ise; Oğuzeli Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

 İ- Teknik personel taahhütnamesi 

 J- Yapı araçları taahhütnamesi 

 K- Son beş yıla ait ( 2015-2020 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair 

belge. 

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz 

karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Oğuzeli/GAZİANTEP adresinden temin edilebileceği gibi 

aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - İş Deneyim Belgeleri; 

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş 

Grupları Tebliği” nde yer alan 4-C- grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi 

gösteren belgeler olacaktır. 

6 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

7 - Kat karşılığı yapılacak olan Bloklardan A-BLOK B-BLOK ve H BLOK belediye 

uhdesinde bırakılacak bunların üzerinde teklif verilecektir. İdare isteği bloklardan, Blok ve daire 

seçme hakkına sahiptir. Ayrıca Şartnamede idare tarafından seçilecek bloklar belirtilecektir. 

8 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Oğuzeli Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

10 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur. 6101/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kocaeli İli Gebze Belediye Başkanlığından: 
1- Belediyemize ait Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet PENBEGÜLLÜ Bulvarı No: 77 de 

bulunan kapalı sabit pazarı yanındaki 77-B nolu (dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
36’ncı maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle satılacaktır.  

2- İhale 05/08/2021 Perşembe günü saat 11/00’ da Belediyemiz Encümen Odası’nda 
Belediyemiz Encümenince yapılacaktır. 

3- Satılacak dükkanın m2 muhammen bedel ve geçici teminat miktarı aşağıya 
çıkarılmıştır.  

SIRA NO NUMARASI m² MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 

1 77-B 143,20 1.349,000,00.-TL+KDV 40.470,00.-TL 

4- İhaleye girebilmek için istenen belgeler: 
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER 
a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkârlar Odası Belgesi,  
b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,  
c) Vekil ise vekâletname,  
d) 2016- 2020 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,  
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 
f) Kanuni İkametgâhı, 
g) Geçici teminat, 
h) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge, 
i) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge, 
j) Dosya alındı makbuzu. 
5- Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 500.00.-TL karşılığında temin edilir. 
Katılmak için dosya alması zorunludur.  

6- İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 02/08/2021 Pazartesi 
günü saat 12:00’ a kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte kapalı zarf içinde elden Belediyemiz 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Teklifler kapalı zarf içinde 
ihale dosyası içine konularak teslim edilecektir.  

7- İhaleyi kazanan firma veya şahsın ihale bedelinin % 6’sı olan Kati Teminatı ihalenin 
iştirakçiye kaldığının bildirilmesinden 15 gün içinde Belediyeye yatırılacaktır. 

8- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 6419/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ihale 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.  

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Altındağ İlçesi Ulus Bölgesi Hacıbayram, Ulus 
İşhanı, Anafartalar Çarşısı, Ulus Merkez Belediye Çarşısı içerisinde yer alan kiraya verilecek 
işyerleri aşağı tabloda yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi 
doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.  

1) İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden 
verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No: 5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7. Katta bulunan 
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (29/07/2021) saat 12:00’ye kadar teslim 
edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) İhale 29/07/2021 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan 
Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır 
bulunacaktır. 

3) İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma 
saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube 
Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 - 507 25 89 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi 
aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir. 

4) KİRAYA VERİLECEK YERLER 
KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNE AİT BİLGİLER 

S.N ADRESİ NEVİ SÜRE m² 
1 YILLIK 

MUHAMMEN 
BEDEL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT (%3) 

1 

ALTINDAĞ İLÇESİ ULUS 
BÖLGESİ HACIBAYRAM-

ULUS İŞHANI-
ANAFARTALAR ÇARŞISI-
ULUS MERKEZ BELEDİYE 
ÇARŞISI İÇERİSİNDE YER 

ALAN DÜKKANLARIN 
KİRALANMASI  

(200 ADET) 

İŞYERİ 3 YIL 9.732 8.904.080,00-TL 267.123,00-TL 

5) Listenin 1.sırasında yer alan işyeri için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar; 
İHALEYE KATILACAK OLAN; 
5.1. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. 
5.2. İhale tarihi itibariyle şehrin muhtelif yerlerinde en az 30 (otuz) adet işletmeyi en az 5 

yıl süre ile işlettiğine dair kira sözleşmesi, vergi kaydı, ruhsat, oda kaydı gibi belgelerden 
herhangi birisi veya resmi yazı 

A) Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 
1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli 

sicil kaydı belgesi (e-Devletten alınan belgeler de geçerli olacaktır.)  
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2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta 
adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)  

3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 
4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
B) Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 
1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları teşvik eden belgeler  

3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta 
adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)  

4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi 
5) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
6) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve 

tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler 
için dernek tüzüğünün onaylı sureti. 

C) Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin Temin Edilecek Diğer Belgeler 
İhaleye katılım sağlayacak gerçek veya tüzel kişiler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 

aşağıda verilen belgeleri de temin edeceklerdir. 
1) Gerçek veya Tüzel Kişinin Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks 

ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)  
2) İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanlarının her 

sayfası imzalanacak. (ortak girişimlerde tarafların hepsi imzalayacak) 
3) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit 
yazılı olacak) (geçici teminatın ortak girişimlerde pilot ortak tarafından sunulması yeterlidir.) 

4) Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanının idareden satın alındığına dair 
onaylı belge (dekont veya makbuz) 

D) Ortak Girişim olması halinde; 
1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. veya 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde 
belirtilen belgeler. 

2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir 

tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 
5.3. İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi 

fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan 
ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi 
halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

5.4. 2886 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar 
5.5. Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale 

dışı bırakılır. 
 6525/1-1 
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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) Batı tarafı (407,60 Ha) 

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 İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Şanlıurfa OSB (Tevsii) Batı tarafı (407,60 Ha) 

alanına ait 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) : 24.013.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      720.390 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 : 17/08/2021 -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 Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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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 üncü 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. 
 6441/2-2 
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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 OSB (Tevsii) 3. Kısım ilave alan (Doğu) I. Etap (60 
Ha.) 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 İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Şanlıurfa OSB (Tevsii) 3. Kısım ilave alan 

(Doğu) I. Etap (60 Ha.) alanına ait 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) : 8.722.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    261.660 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 : 19/08/2021 - 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 Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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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. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

10.30’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. 

 6442/2-2 
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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) 2. Kısım II. Etap 
(704 Ha) 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 İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Şanlıurfa OSB (Tevsii) 2. Kısım II. Etap (704 

Ha) alanına ait 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) : 45.429.000 TL 
f) Geçici Teminatı :   1.362.870 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 : 12/08/2021 - 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 Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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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. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

10.30’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. 

 6443/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6561/1/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6561/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6566/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6566/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6538/1-1 

  

 



16 Temmuz 2021 – Sayı : 31543 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6523/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6524/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6533/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6534/1-1 
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İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6494/1-1 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 

Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” 

uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme 

Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, 

adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. 

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap 

vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi 

kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların 

profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi 

kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli belgeler: 

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren 

dilekçe 

2. Özgeçmiş ve yayın listesi 

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı) 

4. Yabancı dil belgesi* 

5. 2 adet fotoğraf 

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

7. Adli sicil belgesi 

8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge 

9. Halen çalışanlar veya daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi 

NOT: 1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı 

Kurumumuzca yapılabilecektir. 

2. Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, 

başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD 

vb.) verebilirler. 

3. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul 

tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. 

4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail 

adresi) belirtilecektir. 

6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

7. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir. 
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* Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları gereğince; 

Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki 

merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili 

bir puan; % 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul 

edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili 

bir puan almak. 

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus - ANKARA  

Tel: (312) 596 47 43 - 596 44 59 - 596 44 53 

BİRİMİ UNVANI SAYI DERECE AÇIKLAMA 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Psikoloji Bölümü Uygulamalı 

Psikoloji Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Bilişsel Davranışçı Terapi, Üstbilişsel 

Terapi alanlarında akademik çalışmaları 

olmak. 

Yabancı Diller Fakültesi 

Rusça Mütercim ve 

Tercümanlık Bölümü Rusça 

Mütercim ve Tercümanlık 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3 

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı veya 

Rusça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim 

Dalında doktora yapmış ve Rus ve Türk 

Edebiyatları alanlarında akademik 

çalışmaları olmak. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Bölümü İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3 

İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış 

ve Çağdaş İngiliz Romanı alanında 

akademik çalışmaları olmak. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Enerji Ekonomisi ve 

Yönetimi (Disiplinlerarası) 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları ve Enerji Politikaları 

alanlarında akademik çalışmaları olmak. 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller Bölümü 

Yabancı Diller Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

İngilizce Öğretmenliği alanında doktora 

yapmış ve Yabancı Dilde Eleştirel Okuma 

ve Edebiyatın Dil Öğretiminde Kullanımı 

alanlarında akademik çalışmaları olmak. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Görsel İletişim Tasarımı 

Bölümü Görsel İletişim 

Tasarımı Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Türk ve İslam Sanatları alanlarında 

akademik çalışmaları olmak. 

 6620/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama 
Esasları” uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve 
yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, 
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari 
görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın 
yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş 
oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet 
CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına 
başvurmaları duyurulur. 

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna 
ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 
şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Doç. Dr. Öğr. Üyesi 
Aranan 

Nitelikler 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Milletlerarası 

Hukuk 
- 1 (a), (b) 

Özel Hukuk 

Medeni Hukuk - 1 (a), (c) 
Milletlerarası Özel 

Hukuk 
1 - (a), (d) 

Ticaret Hukuku - 1 (a), (e) 

Aranan Nitelikler:  
(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede 

İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 
(b) Doktorasını yurtdışında İngilizce dilinde Avrupa Birliği hukuku alanında yapmış 

olmak. Avrupa Birliği hukuku, Uluslararası hukuk ve deniz hukuku alanında çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

(c) Doktorasını yurtdışında İngilizce dilinde borçlar hukuku bilim alanında yapmış olmak. 
Rekabet hukuku, Tüketici hukuku ve Eşya hukuku alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders 
verme yeterliliğine sahip olmak. 

(d) Milletlerarası özel hukukun kapsamına giren konularda tez, kitap, makale ve diğer 
yayınlar yapmış olmak. Lisansüstü tezlerinden en az birisini tahkim hukuku alanında yapmış 
olmak. Milletlerarası özel hukuk alanına dahil tüm konularda ders verme tecrübesine sahip olmak. 
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

(e) Doktorasını yurtdışında İngilizce dilinde şirketler hukuku alanında yapmış olmak. 
Şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku ve rekabet hukuku alanında çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

 6420/1/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı 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 maddeleri uyarınca “Araştırma 
Görevlisi” alınacaktır.  

SINAV TAKVİMİ  
Duyuru Başlama Tarihi : 16.07.2021 
Son Başvuru Tarihi : 06.08.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.08.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 16.08.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 23.08.2021 
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta 
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr 
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. 
BAŞVURULAR; 
İlgili Fakülte Dekanlığına yapılacaktır. 
Başvuru için Gerekli Belgeler: 
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru 

birimlerinden alınabilir.), 
2. Lisans/  Lisansüstü diploması fotokopisi, 
3. Resmi transkript (Lisans), 
4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, 
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl 

geçerlidir.), 
6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir 

sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge), 
7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. 
Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-TR/ 

Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere 
şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere 
ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

BİRİM BÖLÜM ABD 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

DERECESİ 
ALES 

YDS/  

EŞDEĞERİ 
ÖZEL ŞARTLAR 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku 

Araştırma 

Görevlisi 
1 4 

70 – 

EA 
50 

Hukuk Fakültesi 

lisans mezunu 

olmak. Hukuk 

alanında tezli 

yüksek lisans 

veya doktora 

yapıyor olmak. 
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Hukuk 

Fakültesi 

Kamu 

Hukuku 

Milletlerarası 

Hukuk 

Araştırma 

Görevlisi 
1 4 

70 – 

EA 
50 

Hukuk Fakültesi 

lisans mezunu 

olmak. Hukuk 

alanında tezli 

yüksek lisans 

veya doktora 

yapıyor olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 
Medeni Hukuk 

Araştırma 

Görevlisi 
1 5 

70 – 

EA 
50 

Hukuk Fakültesi 

lisans mezunu 

olmak. Hukuk 

alanında tezli 

yüksek lisans 

veya doktora 

yapıyor olmak. 

 6420/2/1-1 
—— • —— 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet 
Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre 
aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca elektronik ortamda istenilen sadece basılı dosyayı ilanımızın 
süresi içinde şahsen veya posta ile ilgili birirme dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1 - Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (On beş) inci 

günü saat 23:59’da biter. Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet 
sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi 
(online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Elemanı 
Personel Alımı İlanı için müracaat işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak 
istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru 
Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar 
sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden 
fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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2 - Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, 

“İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir. 

3 - Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, 

farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk 

adaylara aittir. 

4 - Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve 

Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye, basılı dosya dizi pusulasına ve öğretim üyesi adayı 

özgeçmiş formu'na http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden 

ulaşılabilir. 

B - KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ 

BELGELER 

1 - Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.) 

2 - Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik 

bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir. 

3 - Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim 

bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi  

(Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 

4 - Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. (Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) 

5 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren liste 

6 - Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme 

yüklenmelidir.) 

7 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan. 

İLAN 

NUMARASI 
BİRİM BÖLÜM ABD/ASD/PRG UNVAN DERECE ADET NİTELİĞİ 

63 
Hukuk 

Fakültesi 
Özel Hukuk 

Medeni Usul ve 

İcra  İflas 

Hukuku 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Medeni Usul ve İcra  İflas 

Hukuku alanında doktora 

yapmış olmak. 

64 
Hukuk 

Fakültesi 
Özel Hukuk Ticaret Hukuku 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Deniz Ticareti alanında doktora 

yapmış olmak. 

 6477/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 
zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü 
Bölüm/ Program/ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Uzmanlık Alanı 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 1 Doçent Uluslararası İlişkiler 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/ kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 6489/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
13834 ada park yer altı gömme yeri düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı değişikliği. ( 71560 ), Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi 
İlan Panosuna asılmıştır.   

İlgililere ilanen duyurulur. 6397/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
16030 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı değişikliği. (84105/4), Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 
Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.   

İlgililere ilanen duyurulur. 6406/1-1 

 

http://www.beykent.edu.tr/beykent-
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından: 
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 6502/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi  : 16.07.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 03.08.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 09.08.2021 
Giriş Sınav Giriş Tarihi  : 12.08.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 17.08.2021 
Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 

evraklar: 
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, 
e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. 

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) 
aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,  
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 
3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, 
4- YÖK Formatlı özgeçmiş, 
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 
7- ALES Sonuç Fotokopisi, 
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL), 
9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 
13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 
14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmi belge. 
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr 
ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 6513/1/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik 
Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi, 
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 
ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde 

hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil 
başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini 
içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, 

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 
metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
İlk Başvuru Tarihi  : 16.07.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 03.08.2021 
ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 
 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN KADRO 
SAYISI 

ALES YABANCI 
DİL PUANI 

Özel Şart 

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1   
Kadın Hastalıkarı Doğum Uzmanı 
olup, Jineolojik onkoloji cerrahisi yan 
dal uzmanlığına sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi 1   
Kadın Hastalıkarı Doğum Uzmanı 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Radyodiagnostik Anabilim 

Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1   

Radyoloji Uzmanı olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Moleküler Biyoloji ve 
Genetik (İngilizce) Bölümü Prof. Dr. 1  85 

Bitki Genetiği, Bitki Moleküler 
Fizyolojisi ve Bitki Biyoteknoloji 
alanlarında uzmanlaşmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve Konuşma Terapisi 
Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 2   

Dil ve Konuşma Terapisi alanında 
Yüksek Lisans ve Dil ve Konuşma 
Bozuklukları Terapisi/Dil Konuşma 
Terapisi doktorası yapmış olmak. 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi 1   
Odyoloji alanında Yüksek Lisans ve 
Doktora yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 
(İngilizce) Bölümü 

Doç. Dr. 1  85 
Uluslararası İlişkiler alanında 
Doçentlik unvanına sahip olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 
(İngilizce) Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi 1  85 

Uluslararası İlişkiler alanında 
doktora yapmış olup, Sosyal 
Hareketler alanlarında akademik 
çalışma yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 
(İngilizce) Bölümü 

Prof. Dr. 1  85 
Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında 
Doçent olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi 1   

Mimarlık/İç Mimarlık alanında 
Yüksek Lisans ve Mimarlık/İç 
Mimarlık alanında doktora mezunu 
olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık (Türkçe) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1   

Mimari Tasarım alanında Yüksek 
Lisans ve doktora mezunu olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1  85 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında 
doktora mezunu olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü 

Öğr. Gör. 1 70 50 
Mimarlık lisans mezunu olup, Mimari 
Tasarım alanında yüksek lisans 
mezunu olmak. 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık (İngilizce) Bölümü Öğr. Gör. 1 70 85 

Mimarlık lisans mezunu olup, Mimari 
Tasarım alanında Yüksek Lisans 
yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji Bölümü Öğr. Gör. 1 70 50 
Odyoloji Lisans ve Odyoloji ve 
Konuşma Bozuklukları alanında 
Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 
Diyaliz Programı Öğr. Gör. 1 70  

Hemşirelik/Ebelik Lisans ve Sağlık 
alanında Tezli Yüksek Lisans 
yapmış olmak. Diyaliz veya nefroloji 
veya böbrek nakil/yoğun bakım 
ünitelerinde 1 yıl mesleki deneyime 
sahip olmak veya Yükseköğretim 
Kurumunda bu alanda ders vermiş 
olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 
Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. 1 70  

Fizyoterapi Tedavi ve 
Rehabilitasyon alanında Lisans ve 
Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
En az 2 yıl mesleki tecrübesi olmak 
veya Yükseköğretim Kurumunda bu 
alanda ders vermiş olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane Hizmetleri 
Programı 

Öğr. Gör. 1 70  

Hemşirelik Lisans ve Hemşirelik 
alanında Tezli Yüksek Lisans 
yapmış olmak. Alanında en az 2 yıl 
mesleki tecrübesi olmak veya 
Yükseköğretim Kurumunda bu 
alanda ders vermiş olmak. 

 6513/2/1-1 

 



16 Temmuz 2021 – Sayı : 31543 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2021/02 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım 
tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi 
içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

• Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş ve 
eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 
Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum 
belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine 
gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) Rektörlük Personel Dairesi 
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş ve 
eserler listesini, 2 adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 
belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli 
sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere    
3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye/  yüksekokula 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin      
5. maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim 
üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS 
sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul 
edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. 

• Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda 
atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

• Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı 
başlıklı sayfasında yer alan “AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA 
ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ”sini doldurmaları gerekmektedir. 

• Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından 
temin edilebilir. 

• Başvuru yapılacak adres: 
• Doçent kadrosuna başvuru için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 

Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
• İlahiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 Merkez/ 

KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi 
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Birim Bölüm 
AnabilimDalı/ 

Program 
Unvanı Derece Adet Açıklama 

Yusuf 

Şerefoğlu 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme 

ve 

Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik ABD. 
Doçent 1 1 

Meyve ekstrelerinin 

antitoksikolojik etkileri 

ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe ve 

Din 

Bilimleri 

Din Bilimleri 

ABD. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Din eğitimi anabilim 

dalında doktora yapmış 

olmak. 

İslam 

Tarihi ve 

Sanatları 

İslam Sanatları ve 

Dini Musiki 

ABD. 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
4 1 

Osmanlı resim sanatı 

konusunda çalışmaları 

olmak. 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2021/02 

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır. 

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde 
mevcuttur. 

Genel şartlar 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 
kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

(4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 
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(5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslara rası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-
31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma 
şartı aranır. 

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına 
ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir. 

Özel şartlar 
(1) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan 
mezun olmak şartı aranır. 

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

Muafiyet 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

Başvuru için gerekli belgeler 
1 - Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi (www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.) 
2 - Açık Rıza Beyan Formu (www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.) 
3 - Kimlik Fotokopisi 
4 - Özgeçmiş (CV) 
5 - Lisans ve Lisansüstü mezuniyet ve öğrencilik durum belgeleri(e-devletten alınabilir.) 

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi 
gerekmektedir. 

6 - Lisans Transkripti (Onaylı veya kare kodlu) 
7 - ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya muadili) 
8 - Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması 

halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve çalıştığı meslek (çalışılan işyerinden) ile ilgili 
belgeler. 
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Başvuru yapılacak adres: 
Başvuru için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS - Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması 

gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul 
edilmeyecektir. Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada 
geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri sınav 
sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan 
duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim 
edilmesi zorunludur. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran 
adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları 
yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her 
aşaması iptal edilebilir. İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmî Gazete’de ilan 
edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden 
yayımlanacaktır. 

SINAV TAKVİMİ  
Başvuru Başlama Tarihi : 16/07/2021 
Son Başvuru Tarihi : 30/07/2021 
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 06/08/2021 
Giriş Sınav Tarihi : 13/08/2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 20/08/2021 
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi : www.kilis.edu.tr 

Birim Bölümü 
Anabilim Dalı/  

Program 
Unvanı 

ALES 

Puan Türü 
Derece Adet Açıklama 

Rektörlük   

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

SAY 1 1 

Uzaktan Eğitim 
Koordinatörlüğünde 
görevlendirilmek üzere; 
Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri 
Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik 
Mühendisliği veya 
Elektronik 
Mühendisliği lisans 
programlarından 
birinden mezun olup 
tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. Lisans 
eğitimi sonrasında Bilgi 
İşlem alanında en az 2 
(iki) yıl deneyime sahip 
olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Ekli

Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4304)
–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve

Güzergâhı Gösterilen “Belen-Kömürçukuru Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı
Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4305)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve
Güzergâhı Gösterilen “Köseçobanlı-Gezende Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı
Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4306)

–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2021 Yılına Ait Genel Yatırım
ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4307)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4308)

–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı
Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı
Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4309)

YÖNETMELİK
–– Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

GENELGE
–– Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile İlgili 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı

Genelgesi

TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530)

NOT: 15/7/2021 tarihli ve 31542 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı
Kararı ile Atama Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri
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