
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine
ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma
ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi

idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Ağustos 2021
CUMARTESİ

Sayı : 31582



İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, elektronik ortamda veya yüz yüze seminer düzenle-
mek ve kurs açmak, toplantı, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, sınavlar yapmak.

b) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel sonuçların uy-
gulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler, laboratuvar ve mahallinde yapılacak her çe-
şit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, analiz, her türlü sağlık hizmetleri ile yataklı ve ya-
taksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek.

ç) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve
kalibrasyon yapmak.

d) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sı-
nav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetlerini sağlamak.

e) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,
broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yapmak.

f) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım
hizmetlerini yapmak.

g) Üniversite sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca
üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve öl-
çümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

ğ) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üre-
tim, bakım ve onarımını yapmak.

h) İlgili mevzuat kapsamında pedagojik formasyon, yabancı dil, yabancılara Türkçe
öğretimi, bilgi işlem, yazılım ve donanım, bilirkişilik, arabuluculuk gibi konularda elektronik
ortamda veya yüz yüze sertifikalı eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü matbu evrak basmak,
cilt ve matbaa işleri yapmak, renkli renksiz repredüksiyon, kitap satış ve fotokopi işleri yapmak,
faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.

i) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı
olmak üzere, bu fıkrada sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve
Yönetim Kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak,
satış yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

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

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst

yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsa-

mında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardım-

cılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00(Bin)TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 16/5/2000 tarihli ve 24051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM VE YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet

Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-

tim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet Eğitimi ve

Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (NÜAYUM): Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet Eğitim ve Yönetimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Afete yol açan deprem, taşkın, kıtlık, kuraklık, heyelan, çığ, fırtına, orman yangınları,

salgın hastalıklar, atmosfer kirliliği, nükleer sızıntı, kimyasal ve endüstriyel kazalar gibi gerek

doğal gerekse insan kaynaklı olaylarla ilgili disiplinler arası eğitim ve araştırma faaliyetlerini

teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak; bu alanda elde edilen bilgileri ve örnek uygulamaları çe-

şitli iletişim kaynakları aracılığıyla topluma yaymak.

b) Disiplinler arası araştırmalarla afetlerde zarar ve riski azaltma, afete hazırlık, acil

müdahale, afet sonrası iyileştirme strateji ve hedeflerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak Ar-Ge

çalışmaları yapmak; kurumsal ve toplumsal öğrenme ve bilinçlenmenin geliştirilmesine yönelik

eğitim programlarının planlarını hazırlamak; bu alanda araştırma ve eğitim çalışmaları yap-

mak.

c) Afete hazırlık, afet sırasında müdahale ve afet sonrası ön iyileştirme için lojistik plan-

lar hazırlamak ve uygulamak; afet yönetiminde kurumlar arasında koordinasyonu ve toplumla

bütünleşmeyi sağlayacak sosyal, bilişim ve teknolojik altyapıyı tasarlamak; afet ve risk yönetim

planlarını, hedeflerini ve karar destek mekanizmalarını geliştirmek.

ç) Türkiye’nin afet yönetimi sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlamak, afet yönetimi

konusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışında bulunan enstitü, merkez ve yükseköğretim ku-

rumlarıyla işbirliği yapmak; ilgili mevzuatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlara

üye olmak ve Üniversiteyi ilgili platformlarda temsil etmek.

d) Afet yönetimi ile ilgili konularda, Türkiye’deki kamu kurumlarına, özel kuruluşlara

ve halka yönelik kurs ve sertifika programları düzenlemek, sertifikalandırma sınavları yapmak;

afet eğitimi ve yönetimi ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarına yol göstermek, so-

runlarının çözümünde danışmanlık yapmak.

e) Afet öncesi uyarı sistemleri ile afet sırasında kullanılabilecek cihaz ve sistemlerin

geliştirilmesi için projeler geliştirmek ve Ar-Ge faaliyetleri yürütmek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşa-

ğıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Afet ile ilgili araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve bu konularda ile-

tişim/bilişim altyapısı ve veri bankaları kurmak.
b) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.
c) Afet konusunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar

tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.
ç) Araştırma ve uygulamaların sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları afet so-

rununa çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlara
dönüştürmek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına Merkezin çalışma alanına
giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri konularda hizmet sunmak.

e) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitede

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda
yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Rektöre karşı
sorumludur.

(2) Müdürün teklifi ile Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında uzman öğretim ele-
manlarından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür
yardımcılarının görev süreleri Müdürün görev süresinin bitiminde sona erer. Müdür yardımcı-
ları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı za-
man yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve gerektiğinde de olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları

bulunan ve Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler ye-
niden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim

Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur; ayrıca bu tutanakların

birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya Merkeze katkısı olacağı düşünülen kişiler ile Üniversitenin ve istekleri halinde

diğer kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu

üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendi-

rilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Bunun dışında da Müdür gerekli gör-

düğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.

b) Merkezin çalışmalarına katkı sağlamak üzere bilimsel ve idari açıdan bilgi ve dene-

yimleri çerçevesinde önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7752 

—— • —— 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7765 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

328 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 173 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 328 adet Masaüstü Bilgisayar ve 173 adet 
Taşınabilir Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, Lenovo, Dell veya Casper 

markalarından birine 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 Miktar 140,00.-TL 

KISIM-1 Masaüstü Bilgisayar 328 adet 130,00.-TL 

KISIM-2 Taşınabilir Bilgisayar 173 adet 140,00.-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 (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 
3- Teklifler, 15.09.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve HP, Lenovo, Dell veya Casper markalarından birine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

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

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya 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 Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

 7981/1-1 
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SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA 2022-2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN 

ELEKTRONİK İZLEME SİSTEMİ HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

Sanayi İşbirliği Projesi Kapsamında Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi kapsamında 16.08.2018 tarihli ve 30511 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2021/508372 

1- İdarenin 

a) Adresi : Hacı Bayram Mah. Agâh Efendi Cad. No: 70/1 Altındağ/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 223 73 40 

c) Elektronik posta adresi : cte@adalet.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : www.cte.adalet.gov.tr 

2- İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 30 ay (915 takvim günü) süre ile aşağıda belirtilen 

takvime göre adetleri belirtilmiş olan ürünler yüklenici 

tarafından hazır edilerek kullanılmak suretiyle 3.000 

(üçbin) yükümlünün izlenmesi 

Yüklenici, sözleşme kapsamındaki hizmetleri, aşağıda tabloda belirtilen ürün ve hizmetler 

aracılığıyla gerçekleştirecektir. 

Ürün/Hizmet Adet Hizmet İfa Tarihi 

Ev Hapsi Ünitesi 2610 01/07/2022-31/12/2024 

Anlık Takip Ünitesi 325 01/07/2022-31/12/2024 

Mağdur Ünitesi 60 01/07/2022-31/12/2024 

Alkol İzleme Ünitesi 5 01/07/2022-31/12/2024 

b) Teslim yeri/yerleri ve tarihi : Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

ile il ve ilçelerde bulunan Denetimli Serbestlik 

Müdürlüklerinin sorumlu oldukları yerler 

c) Süresi : 30 ay (915 Takvim Günü) 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Büyük Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23/09/2021 Perşembe Günü Saat:10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İhale dokümanında düzenlenmiştir. 
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4.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İhale dokümanında düzenlenmiştir. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İhale dokümanında düzenlenmiştir. 

5- Tekliflerin Değerlendirmesi: 

İhale dokümanında düzenlenmiştir. 

6- İhale sadece İş Ortaklığına açık olup Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, 

İdarece onaylı ihale dokümanının İdare’den satın alınması zorunludur. 

7.2. İhale dokümanının görülebileceği yer: T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 

Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hacı Bayram Mah. Agâh Efendi Cad. 

No:70/1 Altındağ/ ANKARA 

7.3. İhale dokümanının satın alınabileceği yer T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 

Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hacı Bayram Mah. Agâh Efendi Cad. 

No:70/1 Altındağ/ ANKARA  

7.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) 

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

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hacı Bayram Mah. Agâh Efendi Cad. No: 70/1 

Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale tarih ve saatine kadar iadeli 

taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale tarih ve saatine kadar İdare’ye ulaşmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

9- İstekliler tekliflerini, İhale dokümanında belirtilen esas ve usuller doğrultusunda fiyat 

teklif formunda adetlerine de yer verilmiş olan her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatların 

toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale 

üzerinde bırakılan istekliyle, azami olarak, her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatların toplanması 

sonucu ortaya çıkan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı 

için teklif verilecektir. 

10- İstekliler ihale dokümanında belirtilen esaslara göre geçici teminat sunacaktır. 

11- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12- Diğer hususlar: 

12.1. İstekliler tekliflerini oluştururken, ihale dokümanında belirtilen esas ve usulleri 

dikkate alacak olup gerektiğinde idareden açıklama isteyecektir. 

12.2. İstekliler ihaleye ilişkin tüm konulara dair başvurularını yazılı olarak idareye 

yapacaktır. 

    8039/1-1 
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ANALOG ADRESLENEBİLİR YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Kapadokya Havalimanı 
Müdürlüğünden:  

Analog Adreslenebilir Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Alımı İşi DHMİ İhale 
Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Dosya Numarası : 2021/497686 
1-İdarenin  
a) Adresi : Tuzköy Mah. Gülşehir/NEVŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 384 4214455 – 0 384 4214451 
c) İhale dokümanının görülebileceği adres 
 
ç) Elektronik Posta adresi 

: DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü 
Gülşehir/NEVŞEHİR 
: huseyinkursat.tatli@dhmi.gov.tr 

2-İhale konusu işin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı-Analog Adreslenebilir Yangın 

Algılama ve Alarm Sistemi 1 (bir) adet 
(Montaj ve Entegrasyonu dahil) 

b) Yapılacağı yer 
 
c) İşe başlama tarihi 

: DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü 
Gülşehir/NEVŞEHİR 

: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama 
tarihidir. 

ç) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en 
fazla 50 (elli) takvim günüdür. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü 

Gülşehir/NEVŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 22.09.2021 Çarşamba günü saat 10.00 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu, geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ise Mali İşler Şefliğinin veznesine ya 
da gösterdiği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi,  
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f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

g) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi:, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde, Yangın 

İhbar Sistemi Kurulumu ya da bu sisteme ait parça satışı yapılması İş deneyim belgesi olarak 
kabul edilecektir 

 (1) Teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştiren ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin olarak; 

 a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belge, 

 b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk 
ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belge, 

(2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya 
son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de 
sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 
İstekliler, son beş (5) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında, kesin kabul 

işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini 
sunacaktır. Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması gerekir. 
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 
iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması 
şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 
diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması 
durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu 
kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş 
deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul 
edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan 
her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan 
kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur. 
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Sistemler için özel imalat süreci gerekmemektedir. 
4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından, istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı 

Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede ‘‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde Yangın İhbar Sistemi 

Kurulumu ya da bu sisteme ait parça satışı yapılması’’ benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal 

Şefliği adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında bu adresten satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9- İstekliler tekliflerini, iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle iş kaleminin miktarı ile iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13-Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 

 7895/1-1 
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ALARMLI ÇOKLU GAZ ÖLÇER ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak Alarmlı Çoklu Gaz Ölçer Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İKN : 2020/467593 
1- İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık cad. 

Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 67090 ZONGULDAK 
b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 
2- İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Alarmlı Çoklu Gaz Ölçer, 1 kalem (20 Adet)  
b) Teslim yeri : 1) Yerli Yükleniciler için: TTK Armutçuk TİM iş sahası. 
   2) Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı. 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 120 gün içinde teslimat 

yapılacaktır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 22/09/2021 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya no : (2143044) 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

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

ortaklığı beyannamesi 
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

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

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz ve 
tam olarak cevaplandırılacaktır. 

a) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 
Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 
tanzim edilen, malzemenin grup-1 M1 (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi 
itibariyle geçerli ATEX sertifikası, 

b) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 
Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (EC Declaration of 
Conformity) 

c) Cihazların; gövdeleri metal dışında plastik ve benzeri malzemeden yapılan kısımları 
anti-statik özellikte olacak ve firmalar bunu tekliflerinde belgeleyeceklerdir. 

5 - İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. 
6- İstekliler tekliflerini TL, EUR, USD veya GBP olarak verebileceklerdir. 
7 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur. 

8- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit 
Caddesi No.125 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. 
Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler 22/09/2021 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
14.1.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7927/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İHALENİN KONUSU: 

Tapunun Şehitkamil İlçesi Umut Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 

belirtilen taşınmazın satışı işidir. 

Mahalle  Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu 
Rayiç 

Bedeli 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Umut 8067 1 
2.912,22 

m² 

TİCK (1:80 

Yençok: 12 Kat) 
3.500,00 TL

10.192.770,00 

TL 

306.000,00 

TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 

edebilirler.  

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 

hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 

teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

 Söz konusu yerin ihalesi 08.09.2021 Çarşamba günü saat 15:00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 08.09.2021 Çarşamba günü saat 12.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
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edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  

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

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 7958/1-1 

—— • —— 

İPTAL İLANI 

Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 

26.08.2021 tarih ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de 7910/1-1 ilan numarasıyla yayımlanan 

Konya İli Meram İlçesi Alavardı Mahallesi 4608 ada 21 nolu taşınmaz üzerinde bulunan 5 ve 9 

bağımsız bölüm nolu taşınmazların 08/09/2021 tarihinde yapılacak satış ihalesinin, ihale 

şartnamesinde yapılan değişiklik dolayısıyla iptaline karar verilmiştir. 

İlan olunur. 

    8016/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi 

ve Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve 

satışına karar verilen “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi 

Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı 

zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi 

yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 

çıkarılmıştır. 

MALİK 

Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  

“Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait “Şartname” ekinde detay 

bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL  

“Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 667.000.000- (Altıyüz 

altmışyedimilyon) TL’dir. 

TEMİNAT  

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 66.700.000- (Altmışaltımilyon 

yediyüzbin) TL nakit teminatın, “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” 

açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanun’un 

3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 

mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 

Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. 

Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip 

olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 

“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 

11.10.2021 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde 

elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 

verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  

İhale 12.10.2021 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin 

açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) 

oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI  
1.  “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 
bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.  
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Ancak “Katılımcılar” 
satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. 
“Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 25.000-(Yirmibeşbin) TL’yi “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname 
Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri 
gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari belgelerle 
birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade 
edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını 
kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür.  

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 01.09.2021/08.10.2021 tarihleri arasında 
yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış 
Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler.  

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 50.000- (Ellibin) TL’yi “Aynes Gıda Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırarak dekont 
aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve 
“Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili 
elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli Bilgi Odasından ve Tesis 
Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve bilgi odası kullanımı 
için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak 
Türk Lirası cinsinden verilecektir.  
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“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,    

15.10.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma 

tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 

Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 

aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 

şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.  

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 

fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 

şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR  

1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede Türk Lirası 

cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır.  

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 

değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 08.10.2021 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143  

34394 Esentepe - İstanbul 

Tel : 0 212 340 18 15 

  0 212 340 24 29 

  0 212 340 20 59 

  0 212 340 22 58 

  0 212 340 20 40 

  0 212 340 14 87 

  0 212 340 20 57 

Fax : 0 212 340 288 49 63 

    8040/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8009/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8015/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8018/1/1-1 
  



28 Ağustos 2021 – Sayı : 31582 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8018/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8018/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8019/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8019/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8020/1-1 
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Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 29.04.2021 ve 177 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.08.2021 tarih ve 783/164 sayılı kararı ile 
onaylanan; İlçemiz, Saray 98504, 98509, 98513 nolu Adalar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliğine istinaden hazırlanan İlçemiz, Saray Mahallesi 98510/4, 98510/5, 98512/8, 98512/9, 
98512/10, 98512/11, 98512/12, 98512/13, 98512/14, 98512/15, 98513/9, 98513/10, 98513/11, 
98513/12, 98513/13, 98513/14, 98513/15, 98513/16, 98829/1, 98829/2, 98829/3, 98829/4, 
98829/5, 98829/6, 98829/7, 98829/8, 98829/9, 98829/10, 98829/11, 98830/1 Ada/Parselleri 
kapsayan 90004/70 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 
Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7944/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 04.02.2021 tarih 73 sayılı kararı ve 17.06.2021 tarih ve 

280 sayılı ek kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.08.2021 
tarih ve 778/1174 sayılı kararı ile onaylanan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna 
istinaden hazırlanan İlçemiz, Peçenek Mahallesi 732 Ada 6, 7, 8, 9 ve 716 Ada 1, 3, 4 nolu 
Parselleri kapsayan 90024/1 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 
Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7934/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İndigo Grup Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin K33-a3, a4 no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 24.08.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 
 7952/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 7951/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 7896/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 7924/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10378-1, 10379

ve 10383 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


