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Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
19 Ekim 2021
SALI

Sayı : 31633

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL
KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN
TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/9/2013 tarihli ve 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ekinde yer alan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Türkiye için uygulanmasında;
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında
imzalanan ve 29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10 uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği”
hükmünün,
b) Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının
Ek I’inde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin
Protokolün,
c) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 11/3/2009
tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile
Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli
Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin,
ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 7/5/2010 tarihli
ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,
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d) Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri arasında imzalanan ve 25/5/2021 tarihli
ve 4020 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri
Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Ek I’in,
e) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 18/2/2008
tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler
Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,
f) Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında imzalanan ve 17/4/2005 tarihli ve
2005/8656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde
yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol
II’nin,
g) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında imzalanan ve 5/9/2008 tarihli ve
2008/14127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan
Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı
ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,
ğ) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan ve 31/12/2009 tarihli ve
2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve
İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,
h) Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında imzalanan ve 25/5/2021
tarihli ve 4020 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre
Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının 3 üncü maddesinde atıfta bulunulan Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında
Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I’inin,
uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/10/2017

30216

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

6/2/2018

30324

2-

23/6/2018

30457 (Mükerrer)

3-

7/7/2018

30471

4-

2/8/2019

30850

5-

11/12/2019

30975

6-

31/12/2020

31351 (3. Mükerrer)

7-

20/5/2021

31486

8-

11/6/2021

31508

9-

29/7/2021

31552

10-

3/8/2021

31557
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TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 532)
MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin
elektronik olarak” ibaresi “oluşturulmasına, saklanmasına ve ibrazına, vergi beyannameleri,
bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda Başkanlığın elektronik beyan ve bildirim sistemleri
aracılığıyla” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ğ) Elektronik Beyanname Sistemi (e-Beyanname Uygulaması): Vergi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin, 340 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer genel tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar
kapsamındaki yazılım, program veya uygulamaların tamamını,
h) Sisteme kayıt yapılması: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter
tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin vergisel ve ticari işlemlere ilişkin kayıtlarının, 13 üncü maddede belirtilen Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ile meslek odası tarafından; Sisteme girilmesi veya Sisteme muhasebe programları aracılığıyla iletilmesini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin başlığı “Elektronik kayıt usulü ile kayıtların Sisteme girilme ve iletilme zamanı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Sistem kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem kayıtları, 13 üncü
maddede belirtilen Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek
odası tarafından elektronik ortamda Sisteme kayıt yapılması suretiyle gerçekleştirilir.”
“(2) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme
kayıt işlemlerinin;
a) Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter
kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu
ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar,
b) Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar,
gerçekleştirilmesi zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış
onayı yapılır.”
“(8) Defter-Beyan Sistemi kapsamında olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektronik ortamda tuttukları
diğer defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sistemde elektronik ortamda tutulan kayıtlar ile defterler, talep eden yetkili makamlara
talep ettikleri şekliyle ibraz edilmesi amacıyla, Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr
adresinde yayımlanan uygulama veya teknik kılavuzlarda belirlenen format, içerik ve standartlarda; 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza ve ibraz süresi içinde, sistemden elektronik defter
dosyası olarak indirilebilecek ya da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı kağıt ortamdaki hali
talep edilebilecektir. Bu şekilde, Sistemden elektronik defter dosyası olarak indirilmeyen ya
da bağlı olunan vergi dairesinden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuki geçerliği
bulunmamaktadır.
(3) Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa,
yetkili makamlara ibraz yükümlülüğü ise mükellefe aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu
ya da meslek odası tarafından, Sisteme yapılan kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan
defterleri elektronik ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına, 213 sayılı Kanunda belirtilen muhafaza süresi boyunca hazır halde bulunduracaktır. Yetkili makamlarca talep
edilen defterlerin, ikinci fıkrada belirtilen şekilde elektronik ortamda indirilmesi veya kağıt
onaylı halinin bağlı olunan vergi dairesinden alınması sonrasında, yetkili makamlara ibraz edilmemesinin hukuki ve cezai sorumluluğu mükellefe aittir.
(4) Kendisinden mükellefiyetine ilişkin defter ve kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, ibrazı talep eden birimin talep ettiği şekle (elektronik veya kağıt) göre; sistem üzerinden elektronik ortamda indirecekleri elektronik defter ve kayıt dosyalarını elektronik ortamda ibraz edebilecekleri gibi bağlı olunan vergi dairesinden alınan kağıt ortamdaki onaylı
halini de ibraz edebilirler. Başkanlık, elektronik ortamda indirilen defter ve kayıt dosyalarının
elektronik ortamda görüntüleme, doğrulama, sorgulama ve Başkanlığın elektronik sertifikası
ile imzalanarak değişmezliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik işlemler ve bağlı olunan vergi dairesinden onaylı ve kağıt ortamda talep edilmesi ve sunulmasına yönelik işlemlere
ilişkin teknik ve uygulama usul ve esaslarını, www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı
kılavuzlarla veya duyurularla belirlemeye yetkilidir.
(5) İlgili makamlar tarafından, defter ve kayıtlarının ibrazı istenilen mükellefe ulaşılamaması ya da ibraz yazısının mükellefe tebliğ edilememesi hallerinde, bu durumu tevsik eden
belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır.
Başkanlık, bu talep üzerine, Sistemde bulunan kayıtları veya bu kayıtları dikkate alarak oluşturacağı elektronik defter dosyasını veya onaylı kağıt ortamdaki halini ilgili makamlara iletir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “saldırı gibi” ibaresi “saldırı, Sistem veya Başkanlığın ilgili diğer bilgi işlem sistemlerinde oluşan sistemsel ve teknik problemler gibi” olarak,
“elektronik ortam haricinde düzenlenmesi, muhafaza” ibaresi “Sistem ve/veya elektronik ortam
haricinde düzenlenmesi, tutulması, gönderilmesi veya muhafaza” olarak değiştirilmiştir.
“(1) Başkanlık, Sistem üzerinden işlem veya kayıt yapılması, elektronik ortamda defter
ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı ile Sistem üzerinden veya Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden beyanname ve/veya bildirimlerin hazırlanması, elektronik
ortamda beyannamelerin Sistem veya Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla verilmesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standart, kural, usul, zorunluluk veya
izinleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı
teknik veya uygulama kılavuzları veya duyuruları ile belirler.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dâhilinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Sisteme” ibaresi eklenmiş, “düzenleme ve” ibaresi “düzenleme, ibraz ve” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri
ile dördüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin
beşinci fıkrasında yer alan “Beyannamelerin” ibaresi “Sistemde veya Elektronik Beyanname
Sisteminde beyannamelerin” olarak, “Sistem üzerinden” ibaresi “Sistem veya Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden” olarak değiştirilmiştir.
“Bu Tebliğ ile Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında, kâğıt (213 Sayılı
Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen belgeler hariç) veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem veya Elektronik Beyanname Sistemi harici yollarla kâğıt veya
elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler, Sistem haricinde kâğıt veya elektronik
ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi
Defter-Beyan Sistemi veya Elektronik Beyanname Sistemi dışında gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.”
“Defter-Beyan Sistemine yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, liste ve benzeri bilgiler, elektronik
ortamda gönderilen beyanname, bildirim ve dilekçeler ile elektronik belgelerin içeriğinden, doğruluğundan ve Elektronik Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile Defter-Beyan Sisteminde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak
salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden Sistemi doğrudan kendisinin kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır. Sistemin veya Elektronik Beyanname Sisteminin aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanarak yetki verilen kişiler aracılığıyla kullanılması durumunda mükellefler, defter, beyanname, bildirim ve dilekçelere kaydedilmesi/yansıması gereken her türlü bilginin meslek mensubuna/odasına tam ve doğru bir
şekilde sunulmasından sorumlu iken, meslek mensubu/odası deftere kaydedilen bilgilerin dayanağı olan ilgili belgelere uygunluğundan ve gönderilmesine aracılık ettiği beyanname, bildirim ve dilekçelerin defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından
ya da Elektronik Beyanname Sisteminden verilen beyannameler ile Defter-Beyan Sisteminde
yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan dolayı vergi ziyaına bağlı olarak salınacak
vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müştereken
ve müteselsilen sorumludur.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü”
ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibareleri “Hazine ve Maliye” olarak, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2017

30273

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/5/2018

30435
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YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

9761/1-1

—— • ——
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

9762/1-1
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

9768/1-1

—— • ——
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9844
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9852

—— • ——
Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9919
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
6 ADET BİNEK TİPİ HİZMET TAŞITI (ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ)
KİRALANACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Devlet Arşivleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 4 adedi manuel
vites, 2 adedi otomatik vites olmak üzere toplam 6 adet binek tipi hizmet taşıtının şoför ve
akaryakıt hariç 01.01.2022 tarihinden başlamak üzere 36 ay süreli olarak kuruluşça hazırlanan
teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt
Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık
teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL)
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli
ilgili firmaya iade edilecektir.
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 ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 02.11.2021 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.
5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
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800.000 DOZ PPD SOLÜSYONU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "800.000 Doz PPD
Solüsyonu" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik
şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü
ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı
Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte
olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan
firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek
Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 04.11.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
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800.000 ADET SMN1 REAL TİME PCR KİTİ VE 800.000 ADET DNA İZOLASYON KİTİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı, “800.000 adet SMN1 Real
Time PCR Kiti ve 800.000 adet DNA İzolasyon Kiti” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç
sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen
şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz V No’lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ve sair ihale evrakları Ofisimizin
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup,
Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan
firmaların şartname bedelini (140,00-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile Ofis tip ticari şartname
ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 01.11.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz V No’lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5. İhale konusu ürünlerin tamamı için teklif verilebileceği gibi, ihale konusu her bir
kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif de verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen
ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.
6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi ile
geçici 4. maddesi gereğince istisna kapsamındadır.
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YEDEKLEME YAZILIMI LİSANS ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Karargâh ve Destek Kıtaları Grup
Komutanlığı ihtiyacı Yedekleme Yazılımı Lisans Artırımı teknik isterlerine, idari şartnameye
ilave edilecek hususlar dokümanına ve Commvault markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 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 (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 isterleri, idari şartnameye ilave edilecek hususlar dokümanı, 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, 27.10.2021 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 isterlerine, idari şartnameye ilave edilecek hususlar dokümanına ve
Commvault markasına 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 verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
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2 KISIM 2 KALEM ÖZEL GÖREV KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 kısım 2 kalem
özel görev kıyafeti, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik
şartnamelerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi,
teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları
bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman
verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen
şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından
birine yatırmaları gerekmektedir.
2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki
zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN
YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi
ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. Teklifler, 25.10.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında
belirtilecektir
5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
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ORTA GERİLİM KABLOSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden:
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’ nün ihtiyacı 2 (iki) adet Treyler
Mobil Elektrik Santralının K.K.T.C. Teknecik Santralı sahasında tesisi için ihtiyaç duyulan 18/30 kV,
1x500/35 mm² YXC7VY2V-R (TSE)-N2XSYR(AL)Y (VDE) tip kablonun temin edilmesi işidir.
İHALE KAYIT NUMARASI : 2021/653001
1- İDARENİN:
a) Adresi

: Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No

: Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks: (0212) 875 10-13

c) Elektronik posta adresi

: ambarli.ticaret@euas.gov.tr

2- İHALE KONUSUNUN:
a) Niteliği

: EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’nün
ihtiyacı 2 (iki) adet Treyler Mobil Elektrik Santralının
K.K.T.C. Teknecik Santralı sahasında tesisi için ihtiyaç
duyulan 18/30 kV, 1x500/35 mm² YXC7VY2V-R
(TSE)-N2XSYR(AL)Y (VDE) tip 6300 metre kablonun
temin edilmesi işidir.

b) Türü

: Mal alımı

c) Dosya No

: 2021 / 19

d) Şartname Bedeli

: 50,00 TL.

e) Hizmetin Teslim Yeri

: EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi

: 55 takvim günüdür.

3- İHALENİN:
a) Yapılacağı Yer

: EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati

: 04.11.2021 Perşembe günü- Saat 11.00’de

4- İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K.
47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL. bedelle aynı adresten
temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb.
TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte
yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5- İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 04/11/2021 Perşembe günü - Saat 11:00’a kadar
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi
iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi
doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya
tamamen vermekte serbesttir.
7- Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son
fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE UZUN SÜRELİ
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge
Müdürlüğünden:
T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğünce,
aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazın ilanın A-6. maddesinde belirtilen fonksiyona göre
projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli
çerçevesinde kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre
kapalı teklifi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
S.N

İl – İlçe Mahalle

Ada

Parsel

Alan

(m2)

Cinsi

Muğla –
1.

Fethiye -

577

1

10.712,45

Ovacık

Arsa

Makam Oluru
Tarih-Sayı

27.09.2021387/367

Muhammen

Geçici

Bedel

Teminat

(TL)

(TL)

17.564.795,50

526.943,87

İhale Tarih/
Saat

02/11/2021
14:30

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın:
1) Toplam sözleşme süresinin 21 (yirmibir) yıl olarak belirlenmesi,
2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,
3) Kira bedellerinin; yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresi olan 3 (üç) yıl için aylık
5.000,00 TL(BeşBinTürkLirası) + (İhale artış oranı) alınması, 4. yılın başından itibaren üç yıllık
inşaat süresindeki kira güncellemesi de göz önünde bulundurularak aylık 60.000,00-TL
(AltmışBinTürkLirası) + 3 yıllık TÜFE artış oranı + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi,
müteakip yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin
TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,
4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek,
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,
5) Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; imar uygulamasının yapılması,
tesislere ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat
detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını
müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının
İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile
tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınması ve tesisin işletmeye hazır hale getirilmesi,
6) İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz
raporundaki kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici
inşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda (Rehabilitasyon ve Yaşlı Bakım Evi) artma/değişiklik
olması halinde ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin
belirlenmesi,
7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,
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8) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması.
9) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce
taşınmazın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve
yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru
edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,
Şartlarıyla ilgili mevzuat kapsamında rehabilitasyon ve yaşlı bakım evi fonksiyonuna
uygun olarak 21 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması işidir.
B - İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet
Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
C - İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Güzelhisar Mh. Yedi Eylül
Cad. No:3 Kat:3 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet
Binasında ücretsiz olarak görülebilir. Herbir iş için İhale dokümanı satış bedeli: 500,00-TL olup
T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait
TR 60 0001 5001 5800 7309 6488 14 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek
yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır.
D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.(onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda
belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir.(verilen teklifler herhangi bir sebeple geri
alınamaz.)
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
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c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış yukarıda belirtilen geçici teminat
bedeline ait ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki
TR 60 0001 5001 5800730 964 8814 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat
mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri
taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %90'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması
gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %70'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ( 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki
inşaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ya da aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti )
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
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İsteklinin, iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal
konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27.
maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
m) Teklif mektubunu içeren iç zarf
E - İş bu ilanın A-6. Maddesinde belirtilen fonksiyondan (Rehabilitasyon ve Yaşlı Bakım
Evi) farklı olarak, taşınmazın mevcut imar durumuna göre fonksiyonlandırılması, İdarenin uygun
görmesi ve izni ile yine ilanın A-6. Maddesi hükümlerince gerçekleştirilmesi mümkün
olabilecektir.
F - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
G - Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar sözleşme esnasında def’aten istekli
tarafından ödenecektir.
H - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

9906/1-1
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BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ İLE BİTKİSEL MENŞEİLİ KATI ORGANİK
GÜBRE ÜRETİM TESİSİ KURULMASI VE 10 YIL SÜREYLE
İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ İLE BİTKİSEL MENŞEİLİ KATI
Adı

ORGANİK GÜBRE ÜRETİM TESİSİ KURULMASI VE 10 YIL
SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİNE
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde bulunan Merkez
İlçelerde oluşan bitkisel menşeili park bahçe atıkları, dal-budak
atıkları, çim atıkları, pazar yeri ve hal atıkları ile haricen Tesise
yönlendirilebilecek kahverengi ve yeşil atıklardan (bitkisel atık
niteliğinde olan) ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir
yönetim sistemi oluşturulması için, Tarımda Kullanılan Organik,
Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik ve İş
bu Şartname hükümleri doğrultusunda;
Gerekli tesis, plan, proje, izin, yapım, ekipman, mühendislik hizmetleri,
donanım, yazılım, test, montaj, dokümantasyon, devreye alma ve
personel eğitim işlemlerinin yapılarak 24 saat esasına dayalı
Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi'nin
kurulması kapsamında;
a) Ürün Kabul Alanı, Ön İşlem Ünitesi (Ayrıştırma/Tromel Eleme ve

Niteliği

Parçalama/Öğütme), Biyoreaktör Sistemleri (Biyolojik Bozunma),
Eleme-Soğutma- Paketleme ve Nihai Ürün Depolama Alanı’nın
kurulması,
b) Kurulan Tesisin çalıştırılması,
c) Kira bedeli ödenmesi
d) Sözleşme süresi sonunda tesisin çalışır vaziyette İdare’ye
devredilmesi, karşılığında kiralanması İşlerini kapsar.
Söz konusu İş; İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi sınırları
içinde yer alan 28LIA Pafta 11084 Ada 1 Nolu Parsel 7.535 m2’lik
alanda; Merkez İlçelerde oluşan; bitkisel menşeili park bahçe atıkları,
dal-budak atıkları, çim atıkları, pazar yeri ve hal atıkları ile haricen
Tesise yönlendirilebilecek kahverengi ve yeşil atıklardan (bitkisel atık
niteliğinde olan) geri kazanım amacıyla 24 saat esasına dayalı
Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisinin
projelendirilerek kurulacaktır kurulması, Tesisin 10 yıl süre ile
işletilmesi için kiraya verilmesi işidir.

İhale Yöntemi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre
“Kapalı Teklif Usulü”
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Yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren 365 gün içerisinde tesis
kurulumu öncesinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerekli
olan her türlü yasal izin/ ÇED vb. Süreçlerini yürütecek olup, en az
20 ton/gün atığı işleyebilecek tesisin inşaat, mekanik-elektrik
montajını, ekipmanların temini ve montajını tamamlayarak, sistemi
eksiksiz olarak kurulup çalışır hale getirecek ve Lisans Belgesi, Ürün
Tescil Belgesi’ni Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ve gerekli diğer tüm
izinleri ilgili kurumlardan alacaktır.
Tesisin, yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde günlük min 25
ton atığı işleyecek nihai ürün üretilmesini sağlayacak şekilde kurulumu
tamamlanacaktır.
Sözleşmede belirtilen kira bedeli ödemesi ve 10 yıllık kira süresi; 20
ton/gün atığı işleyebilecek Katı Organik Gübre Üretim Tesisi için Lisans
Belgesi’ni alarak işletmeye alındığı tarihten itibaren başlayacaktır.
Bu azami bir süre olup (365 gün), bu süreden önce Katı Organik Gübre
Üretim Tesisini işletmeye aldığı tarihten itibaren İdareye kira bedelini
ödemeye başlayacaktır.
İl

İlçe

Mahalle

Pafta No

Arsa (m²)

İzmir

Bornova

Işıklar

28LIA

7535 m²

- Kira bedeli, her yıl yeni dönem kira başlangıç tarihinin içinde
bulunduğu ay itibariyle TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat
Endeksi'nin 12 (oniki) aylık ortalamalarına göre yüzde değişim oranı
nispetinde arttırılması ile güncellenecektir. Söz konusu işin kira bedeli,
Katı Organik Gübre Üretim Tesisi’nin işletmeye alındığı tarihten itibaren
sözleşmede belirtilen bedel üzerinden Tüketici Fiyat Endeksi'nin 12 (on
iki) aylık ortalamalarına göre güncelleme yapılarak, peşin olarak, 3 (üç)
ayda bir İdare’ye ödenecektir.
-Yıllık kira bedeli KDV hariç 188.375TL’dir. İhalede istekli tarafından
yapılacak arttırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira
bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 188.375,00
(YüzseksensekizbinüçyüzyetmişbeşTürkLirası.)TL’den az
olmayacaktır. Yüklenici İdareye kira karşılığı yıllık KDV hariç
TL(188.375(YüzseksensekizbinüçyüzyetmişbeşTürkLirası.)TL+ihalede
teklif edeceği bedel) üzerinden kira verecektir.
-Yer teslim tarihinden başlayarak, Yüklenici yükümlülüğünde
bulunan işlerin ihale dokümanı ve ekleri doğrultusunda (hafriyat,
kazı, dolgu, nakliye, inşaat yapımı, tesisin işletilmesi vb.)
yapılmasında, inşaat ve işletme aşamasında alanın ve tesisin her türlü
güvenliği ve bunun getirdiği her türlü hukuki, mali sorumluluk ve
masraflar Yüklenici’ye aittir.
- Yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren 365 gün içerisinde tesis
kurulumu öncesinde yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerekli olan her
türlü yasal izin/ ÇED vb. Süreçlerini yürütecek olup, en az 20 ton/gün
atığı işleyebilecek tesisin inşaat, mekanik-elektrik montajını,
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ekipmanların temini ve montajını tamamlayarak, sistemi eksiksiz olarak
kurulup çalışır hale getirecek ve Lisans Belgesi, Ürün Tescil Belgesi’ni
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ve gerekli diğer tüm izinleri ilgili
kurumlardan alacaktır. Tesisin, yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl
içerisinde günlük min 25 ton atığı işleyecek nihai ürün üretilmesini
sağlayacak şekilde kurulumu tamamlanacaktır.
- Yüklenici, tüm izin, lisans, rapor, ruhsat vb. tüm belgeleri kendisi
alacak olup bunların masraflarını kendisi karşılayacaktır.
- Yüklenici, bütün masrafları kendisine ait olmak üzere tesislerin
projelerini yapmak, finansmanını sağlamak, inşaatını yapmak, tesisleri
sözleşme boyunca işletmek, tesisler için gerekli olan tüm malzeme ve
ekipmanın tedarikinden sorumludur.
Tahmin Edilen
Bedel
Geçici Teminat
Miktarı
İhale Dosyası
Satış Bedeli
İhale Dosyasının
Görüleceği ve Temin
Edileceği Adres/Yer
İhale Dosyasının
Görüleceği ve Temin
Edileceği Saat
İhale için Son Evrak
Verme Tarihi ve Saati

İhale için Evrak
Teslim Adresi
İhale Tarihi ve saati
(Dış Zarfların
açılması)
İhale Salonu Adresi
(Dış zarfların
açılacağı yer)
Mali Tekliflerin
Açılma Tarih ve Saati
İhale Komisyonu
Toplantı Yeri

14.337.500,00TL (OndörtmilyonüçyüzotuzyedibinbeşyüzTL)
430.125TL (DörtyüzotuzbinyüzyirmibeşTL)
İhale dokümanı satış bedeli 100,00- TL (yüzTürkLirası)
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü
Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2
No'lu Hol 2011 Nolu Oda Konak/İzmir
Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde
09:30-11:30/13:30-16:00
Tarih: 04.11.2021
Saat: 12.00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü
Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2
No'lu Hol 2011 Nolu Oda Konak/İzmir
Tarih: 04.11.2021
Saat: 14.00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Encümen Toplantı Odası Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı
No:9/1 Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1201 Nolu Oda Konak/İzmir
Tarih: 04.11.2021
Saat: 15.00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Encümen Toplantı Odası Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı
No:9/1 Kültürpark İçi 1 No'lu Hol 1201 Nolu Oda Konak/İzmir
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İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ve
hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim
adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi
Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1
Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2011 Nolu Oda Konak/İzmir adresine teslim etmesi veya posta
yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. İhaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif
verebilecektir.
3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. İhale, bu Şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. DIŞ ZARF
1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi,
1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
elektronik posta adresi
1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası belgesi ya da ilgili
Meslek Odası Belgesi
1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1.5. 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.
1.6. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan
tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
1.7. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra
alınmış olmalıdır),
1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına
düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.9. İsteklinin ortak girişim (iş ortalığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1.11.İdari Şartname'nin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 19. maddesinde sayılan
durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,
1.12. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan
gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 Maddelerinde
belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge/belgeler,
1.13.Yer Görme Belgesi,
1.14. Geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit
olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,
1.15. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler
İsteklinin muhammen bedelin % 25'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu,
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1.16. Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler
Münferit kurulan Katı Organik Gübre Üretim Tesisi veya Entegre Katı Atık Yönetim
Tesisi içinde kurulan Kompost ve/veya Katı Organik Gübre Üretim Tesisi için Mesleki
Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler aşağıda belirlenmiştir.
1.16.1. Münferit Kurulan Katı Organik Gübre Üretim Tesisi Olması Halinde;
İstekli, son 10 yıl içinde günlük min. 20 ton kapasiteli bitkisel menşeli katı organik
gübre üretim tesisini işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu gösteren aşağıdaki belgeleri İdare’ye
sunacaktır.
1) Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan Tescil Belgesi,
2) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen üretim kapasitesini gösterir Kapasite
Raporu,
1.16.2. Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi içinde kurulan Biyolojik İşlem Tesisi
(Biyometanizasyon ve/veya Kompost ve/veya Katı Organik Gübre Üretim Tesisi) Olması
Halinde;
Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında; en az 100 ton/gün kapasiteli
biyolojik işlem (biyometanizasyon ve/veya kompost ve/veya katı organik gübre) tesisini
kurmuş olduğunu gösteren aşağıdaki belgeleri İdare’ye sunacaktır.
1) En az 100 ton/gün kapasiteli biyolojik işlem (biyometanizasyon ve/veya kompost
ve/veya katı organik gübre) tesisini kurmuş olduğunu gösteren ilgili Kurumdan (Belediye, Birlik
v.b.) alınmış yazı,
2) GFB ve/veya Çevre Lisans Belgesini,
1.16.3.İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla
hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir.
1.16.4. Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; bu ortaklıkları oluşturan gerçek kişi
veya tüzel kişilerden herhangi birinin,
1.16.1, 1.16.2 Maddesinde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.
2. İÇ ZARF
2.1. İç zarfa İdari Şartname'de belirtilen şartlara uygun Teklif Mektubu konulacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerinin
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık
olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim statüsündeki isteklilerin teklif mektupları bütün
ortaklar tarafından imzalanacaktır.
2.2. İhalede istekli tarafından yapılacak artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık
kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 188.375,00(Yüzseksensekizbinüçyüzyetmişbeş)TL’den
az olmayacaktır.
İhale teklif dosyası İdare'ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte
olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması
mecburidir.
İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir
başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde
kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta
serbesttir.
İlan Olunur.
9822/1-1
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1 ADET MULTİDİSİPLİNER TIP EĞİTİMİ SİMÜLASYON SİSTEMİ ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne ait 2021/2471 No’lu Bilimsel Araştırma Projeleri destekli
Alt Yapı Projesi Kapsamında kullanılmak üzere 1 Adet Multidisipliner Tıp Eğitimi Simülasyon
Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesi eki esaslarının 20 nci maddesinin (a) bendine göre pazarlık usulü ile ihale
edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2021/644737
1. İdarenin
a) Adı
: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
b) Adresi
: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğü
Umuttepe Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 0 262 303 11 07-09/0 262 303 11 23
ç) Elektronik posta adresi
: bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr
kocaelibilimsel@gmail.com
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Multidisipliner Tıp Eğitimi Simülasyon Sistemi
b) Teslim [yeri]
: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
c) Teslim [tarihi]
: Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120
(yüzyirmi) takvim günüdür.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Umuttepe
Yerleşkesi
b) Tarihi ve saati
: 16/11/2021 tarih ve saat 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması;
4.2.1. Sistem idarenin kabul işlemlerini tamamlamasını müteakip her türlü işçilik ve
malzeme hatasına karşı 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz; garanti süresi bitimini müteakip, 5 (Beş) yıl
süresince ücreti mukabili yedek parça ve servis sağlama garantili olduğunu (Talep edilen garanti
hem istekli ve hem de simülatör üreticileri tarafından ayrı ayrı taahhüt edilecektir.) gösterir
belgeler.
4.2.2. Sistemi oluşturan her bir simülatöre, yazılım güncellemeleri garanti güresi boyunca
ücretsiz olarak temin edileceğine ilişkin belgeler.
4.2.3. İstekliler, teklif ettikleri simülatörlerin üreticileri tarafından düzenlenmiş satış ve
servis yetki belgeler.
4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman;
4.3.1. İstekliler, bu teknik doküman için ‘’Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’’
hazırlayacaklardır. Tekliflere eklenecek olan teknik şartnameye uygunluk belgesi, istekli firmanın
antetli kağıdına yazılacak ve her sayfası ayrı ayrı imzalanıp mühürlenecektir. Bu belgede, teknik
şartname maddelerine sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve her bir simülatör, cihaz veya ekipman
için teklif edilen marka ve model bilgisinin yer aldığını belirtir dokümanlar.
4.3.2. İdare, gerek gördüğü taktirde demonstrasyon talep edebilir. İsteklilerin, talep edilen
demonstrasyonu hangi adreslerde sağlayacaklarını açıklayan belgeler.
4.3.3. İstekliler sistemin kurulacağı alanı ziyaret ederek yer görecektir. Sistemin verimli
bir şekilde çalışması için teklif edilen yerleşim planını ve her bir ürünün ihtiyacı olan alt yapı
gereklerini açıklayan teknik dokümanları içeren belgeler.
4.3.4. İstekliler montaj, devreye alma, eğitim takvim ve sürelerini gösteren, İş/Zaman
Tablosunu belirtir belgeler.
4.3.5. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli
olacaktır.
5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk
Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale doküman bedeli Üniversitemiz Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi TR360001002
726366764185078 IBAN no lu hesabına yatırabilirler.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Başvurular ihale tarihine kadar (16/11/2021 tarih ve Saat 14:00) Kocaeli Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Umuttepe
Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve
İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
9791/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Balıkesir İli Susurluk Belediye Başkanlığından:
Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Balıklıdere Mahallesi 190, 191, 192 ve 194 Adalar İle 193
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Parsellerin Satış İhalesi
1-İdarenin
a) Adresi
: Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0266 865 1910 – 0266 865 2906
2-İhale konusu işin
Sıra
No

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mahalle / Mevkii /Ada/Parsel
Balıklıdere Mahallesi 190 ada
(1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
parseller),
191 ada
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18 parseller),
192 ada (1,2,3,4,5,6,7,8 parseller)
Balıklıdere Mahallesi 194 ada
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19 parseller)
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 1 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 2 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 3 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 4 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 5 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 6 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 7 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 8 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 9 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 10 parsel
Balıklıdere Mahallesi 193 ada 11 parsel

Niteliği

Alan m²

Satış/
Kiralama/
Takas

Muhammen
Bedel
(TL)

Geçici
teminat
%3 (TL)

İhale
Tarihi

İhale
Saati

Arsa

32.756,15

Satış

6.096.286,69

185.888,60

23.11.2021

11:00

Arsa

16.905,87

Satış

3.164.794,07

95.000,00

23.11.2021

11:05

Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa

817,42
800,07
799,88
799,79
1.012,99
887,50
696,78
1.007,82
1.025,92
925,06
1.194,09

Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış

150.363,06
149.369,52
146.696,43
146.693,28
183.053,28
162.227,07
130.369,42
183.409,76
187.095,62
170.978,62
216.315,04

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
7.000,00

23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
23.11.2021

11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Susurluk Belediyesi Toplantı Salonu
b) Usulü
: 2886 Sayılı Kanunun 35 (a) md. Kapalı Teklif Usulü
4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:
4.1. İkametgâh ilmühaberi,
4.2. Nüfus Cüzdan Sureti,
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.6. Geçici Teminat makbuzu.
4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname,
5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik
olanlar ihaleye katılamazlar.
6- Satışı yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak alınacaktır.
7- İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 250,00.-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, 22/11/2021 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9- Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29.
maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
9816/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, Tapunun Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar
Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli,
toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.
Ada

Parsel

9001

1

9002

1

Tapu
Alan
11.089,12
m²
10.355,60
m²

İmar Durumu
Konut
(E:0,50 Yençok: 3Kat)
Konut
(E:0,50 Yençok: 3Kat)

Rayiç
Bedeli
2.750,00
TL
2.750,00
TL

Muhammen
Bedel
30.495.080,00
TL
28.477.900,00
TL

Geçici
Teminat
914.852,40
TL
854.337,00
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. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
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 yerlerin ihalesi 27.10.2021 Çarşamba günü saat 15.00’da Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı
yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube
Müdürlüğüne 27.10.2021 Çarşamba günü saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri
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
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),
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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) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter
tasdikli vekâletname 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.
9953/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Hacıazizler Mahallesinde bulunan,
2618 ada, 545 parsel nolu, 6.994,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, imar planında “Ayrık nizam 2
kat yapı adasında” olan taşınmaz tahmin edilen bedeli 3.846.700,00 TL, geçici teminat miktarı
769.340,00 TL’den 01/11/2021 tarihinde saat 10:40’ da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.
maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası
Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacak ihale ile
satılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı
yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde
alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin
aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık
girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye
katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale
saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
Ayrıca, taşınmazın Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde
satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %
1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10
Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye hizmet bedeli
ihale kararının ihale üzerinde kalana (müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri
tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye
gelir kaydedilecektir.
İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri
iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif
işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden
öğrenilebilir.
9907/1-1
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BOTAŞ RÖMORKÖR LİMANININ REHABİLİTASYONU İŞİ KAPSAMINDA 354
ADET ÇELİK KAZIK BORULARININ KUMLANMASI VE KAYNAK İŞLEMLERİ
İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den:
1. İKN NO: 2021/657629
2. Botaş Römorkör Limanının Rehabilitasyonu İşi Kapsamında 354 Adet Çelik Kazık
Borularının Kumlanması ve Kaynak İşlemleri İşi Hizmet Alımı ihalesi yapılacaktır.
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle /
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden
ücretsiz temin edilebilir.
4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarını, en geç 22 Ekim 2021 Cuma günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 /
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır.
6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır.
9935/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün 2007/18436 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9923/1-1

—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

9921/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

9910/1-1
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
BURSA KENT MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI
SONUÇ İLANI
‘Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması’ 6 Ekim 2021 Çarşamba günü
sonuçlanmıştır. Sergi, kolokyum ve ödül töreni tarihleri yarışma web sayfasında
(yarismalar.bursa.bel.tr) duyurulacaktır.
1.ÖDÜL
Yunus Emre ALAÇ- Mimar, Müellif, Ekip Lideri
Sefa ÇELİK- Mimar, Müellif
Mehmet KÖHSERLİ- Mimar, Yardımcı
Nagehan VANLIOĞLU- Mimar, Yardımcı
Enes DEMİR- Mimar, Yardımcı
Yılmaz DEĞER- Mimar, Danışman
2.ÖDÜL
Yaprak Deniz YURT- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif, Ekip Lideri
Elif KADAYIF- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif
3.ÖDÜL
Mustafa Fırat ANT- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif
1.MANSİYON
Başak BAKKALOĞLU- Mimar, Müellif, Ekip Lideri
Cemal ÇOBANOĞLU- Y. İçmimar, Müellif
Zehra Betül ATASOY- Dr. Mimar, Danışman
Doğukan BAYRAK- İçmimar, Yardımcı
Reşad ÇOBAN- Y. İçmimar, Yardımcı
Mehmet Engin DAL- Öğrenci, Yardımcı
2.MANSİYON
Çağrı DEMİRBAŞ- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif
3.MANSİYON
Mehra GEYLAN- Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Müellif, Ekip Lideri
Terlan Pelin ERTÜRK- Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Müellif
Serenay GÜRELLİ- Peyzaj Mimarı, Müellif
Gürkan GÜNEY- Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Müellif
SATIN ALMA
Mustafa Emre OLUR- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif
Sevin COŞKUN- Şehir Plancısı, Danışman
SATIN ALMA
İbrahim ÖZVARİŞ- Mimar Şehir Plancısı, Müellif
9735/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği
çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan;
Sinop ilinde faaliyet gösteren 3866 belge no’lu 57 Yapı Denetim Ltd. Şti.,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 3865 belge no’lu FORM İSTANBUL Yapı Denetim Ltd.
Şti.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 14.10.2021 tarih ve 1979943 sayılı
Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.

9931/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, vize
süresi dolduktan sonra 90 gün içerisinde vizesini yenilemeyen;
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 168 dosya no’lu FOY Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı
denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 14.10.2021 tarih ve 1979947 sayılı Olur'u ile geçici
olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.

9931/2/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1’inci maddenin (ı) bendi ve 12’nci maddesi ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı
olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet gösteren veya tüzel kişiliğini
sonlandırmış olan;
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1543 belge no’lu AYRINTI Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1646 belge no’lu DEMİRKAYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 566 belge no’lu UYUMLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Adana ilinde faaliyet gösteren 1721 belge no’lu KOZANOĞLU Yapı Denetim Ltd.
Şti.’lerinin yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamı’nın 14.10.2021 tarih ve 1979952 sayılı
Olur'u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.

9931/3/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, izin
belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini
tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde bulunmayan;
Kocaeli faaliyet gösteren, 882 izin belge nolu İZMİT SİSMİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamı ’nın 14.10.2021 tarih ve 1979957 sayılı Olur'u ile
iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.

9931/4/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Muhteşem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1255936,
1312417 ve 1312442 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Muhteşem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Adnan
NİZAM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27973, Oda Sicil No:
27693), Ali VURAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6422, Oda Sicil No:
9293), Şükrü TAYLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5313,
Oda Sicil No: 8475),
Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1310156,
1486087 ve 1486079 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne Kanunun
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Alper
DÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26954, Oda Sicil No:
64491),
Özgen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1623777 ve 1623782
YİBF nolu ve İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1235406 YİBF
nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda
denetlemediği anlaşılan Özgen Yapı Denetim Ltd. Şti. ve İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı
Ayhan Ozan EYUP (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51010),
Ayyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1383628, 1447447
ve 1447469 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ayyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Çetin YILGÖR
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12944, Oda Sicil No: 12546),
Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1100406 YİBF
nolu ve Delice Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1686881, 1487010
YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda
denetlemediği anlaşılan Büyük Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Delice Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı
Demirhan ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28510, Oda Sicil No:
83020),
Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1090892,
977989 ve 1239584 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı
Hayrettin CANLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12350, Oda Sicil No:
20625),

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

Çelikler Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni Unvan Bab Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin denetim
sorumluluğunda bulunan 1365708, 1356419 ve 827490 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çelikler Yapı
Denetim Ltd. Şti. (Yeni Unvan Bab Yapı Denetim Ltd. Şti.)’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca
idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hüseyin Çetin ERAY (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7155, Oda Sicil No: 10345),
Hane Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 776540 YİBF nolu ve
Sille Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1286164, 1286171 YİBF nolu
yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda
denetlemediği anlaşılan Hane Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sille Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Levent
YAMAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6316, Oda Sicil No:
13781),
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;
Bakanlık Makamının 14.10.2021 tarihli ve 1979849 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

9932/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
11.03.2021 tarihli ve 501269 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile hakkında işlem tesis
edilen, ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı Bahittin GÖNÜL (Yardımcı
Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 35391) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 05.10.2021 tarihli ve E.2021/1566 sayılı kararı ile
"dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 16.03.2021 tarihli ve
31425 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bahittin GÖNÜL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin
yürütülmesi 14.10.2021 tarihli ve 1966605 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.

9933/1/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya İli, Alanya İlçesi, 1812 ada, 03 parsel üzerindeki 855886 YİBF nolu inşaatı
denetimini üstlenen Barida Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Durmuş Ali ORHAN
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85909) tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 14.09.2021 tarihli ve E.2021/565 sayılı
kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.03.2021
tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Durmuş Ali ORHAN hakkında tesis edilmiş olan
idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmının yürütülmesi 14.10.2021 tarihli ve 1967936
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:
SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
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—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan öğretim elemanı alımı için 17.10.2021 tarih ve
31631 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızın Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi satırında yer alan açıklamalar
kısmı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Fakültesi

Birimi

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama
Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Mühendislik ve
Mimarlık

Gıda
Mühendisliği

Fakültesi

Bölümü
(İngilizce)

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında

Dr.
Öğretim
Üyesi

1

yapmış olmak. Şekerleme ürünlerinin tasarım
ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları
bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine
sahip olmak.

İlan olunur.
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl
Sınırlarında Bulunan İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 25 Demiryolu Trafik Kontrolörü
Alınacaktır.
İşgücü talebimize 19.10.2021 - 25.10.2021 tarihleri arasında İŞKUR’da başvuru
yapılabilecektir.
Genel Şartlar
1-Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İSTANBUL il
sınırlarında bulunan işyerlerimizde çalıştırılacaktır.
2-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46
yaşından gün almamış olmak,
3-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek
liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile
meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik
programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak,
Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla kent içi
raylı sistemlerde 3 yıl tren sürücüsü [Tren Makinisti, Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman)] veya 2
yıl trafik kontrolörü (Demiryolu Trafik Kontrolörü, Trafik Baş Kontrolörü (Demiryolu), Kent İçi
Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu
çalışmalarını karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir. Bu belge e-Devlet
şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır.
5-İŞKUR’ca gönderilen nihai listedeki adayların; ilanda belirtilen şartları taşıyıp
taşımadıkları noter huzurunda 17.11.2021 tarihinde yapılacak kura çekimi öncesi aşağıda
belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan
edilecek tarihler arasında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığında kontrol edilecek ve belgeleri alınacaktır.
6-Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri
takdirde haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için
başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.
İstenilen belgeler;
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)
- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu
belirtilecektir.),
- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Karekodlu SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü,
- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep
Bilgi Formu (Form tükenmez mavi kalemle el yazısıyla doldurulacak ve imzalanacaktır.),
7-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebi için Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı
veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.
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8-Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması
durumunda, sözlü sınava katılacaklar 17.11.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3
Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.
9-TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler
arasında yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı
iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki
yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul
bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki
yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam
100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu
puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
10-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, demiryolu trafik kontrolörü olarak işe
başlatılacak adaylardan;
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarımıza Göre;
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili
Hastanelerden herhangi birinden 8 hekim imzalı (8 branşın (göz, kulak burun boğaz, dahiliye,
nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu
Raporu istenecektir.
Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “A grubu
emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen
değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.
- TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik
değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup
belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik
değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri
sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli
görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik
değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri
sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.
11-Teşekkülümüzde görev alacak Demiryolu Trafik Kontrolörü 4857 sayılı İş Kanununa
tabii olarak görev yapacaktır.
12-İşe başlayan Demiryolu Trafik Kontrolörü deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi
içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
13-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde
nakil isteyemeyecektir.
14-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz
çalıştırılabilecektir.
15-Ataması yapılıp işe başlayan adaylardan 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş
Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılan
Demiryolu trafik kontrolörlerinden görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları
süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarın ½
si tazminat olarak geri alınacaktır.
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Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:
İÇ DENETÇİ ALIM İLANI
Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 1.
(birinci) dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.
1 - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen
“Kamu İç Denetçi Sertifikası” na sahip olmak,
c) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev
yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak
d) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.
2 - BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ:
Başlangıç Tarihi

: 19.10.2021

Son Başvuru Tarihi

: 02.11.2021

Adayların müracaatlarını aşağıda açık adresi bulunan “Batman Üniversitesi Personel
Daire Başkanlığı”na şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir. Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Başvuru Adresi:
Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Batı Raman Kampüsü
Rektörlük Binası 1. Kat BATMAN
Tel : 0488 21735 65 - 217 37 04
E-posta : pesonel@batman.edu.tr
3 - BAŞVURU BELGELERİ:
1) Başvuru Dilekçesi
2) Özgeçmiş
3) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi
4) Kamu İç Denetçi Sertifikasının aslı veya onaylı sureti (İstenilen belgenin aslının
getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca
tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
5) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK’na sertifika başvurusunda kullanılan)
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6) Lisans Diploması, Mezuniyet Belgesi veya denklik belgesi fotokopisi (İstenilen
belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra
kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
7) HİTAP hizmet belgesi (e-Devletten ya da çalıştığı kurumdan onaylı alınacaktır.)
8) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı veya aslı)
9) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınacaktır)
10) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
4 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Müracaat edenlerin ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde adayların;
* Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin,
* Yabancı Dil Sınav Puanının % 30’nun,
* Lisans Mezuniyet Notunun (100’lük sisteme göre) % 20’sinin (YÖK not dönüşüm
tablosundaki 100’lük sisteme göre) Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır.
Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda
geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası puanı yüksek olan
aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi
Personel Daire Başkanlığının web sayfasında (https://batman.edu.tr/Birimler/personel) ilan
edilecektir.
* Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim
Koordinasyon Kurulu (İDKK)’dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan
adaylar sıralamadan çıkarılacaktır.
* Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı kadar aday mülakata
çağrılacaktır.
* Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine
kurumsal web sayfamızda duyurulacaktır.
* Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından yapılacak değerlendirme
neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde
(https://batman.edu.tr/Birimler/personel) adresinden ilan edilecektir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
* “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi”nde belirtilen vakitte mülakat yerinde bulunmayan
adaylar, mülakat hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
İLANEN DUYURULUR.
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek
2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
İlan
No:

ÖĞRENİM
DURUMU

UNVANI

ADET

PUAN
TÜRÜ

ÖĞRENİM DURUMU

AÇIKLAMA

Ortaöğretim dengi mesleki
teknik öğrenim görmüş olup,
Bilgisayar Programcılığı,
2021
1/01

Bilgisayar Programlama,
Önlisans

Teknisyen

4

KPSSP93

Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama
önlisans programlarının
birinden mezun olmak.

2021
Ortaöğretim
1-02

Mesleki ortaöğretim
Teknisyen

1

KPSSP94 kurulumlarının Makine alanı
mezunu olmak.
Mesleki ortaöğretim

2021
Ortaöğretim
1-03

Teknisyen

2

KPSSP94

kurulumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi alanı
mezunu olmak.
Mesleki ortaöğretim

2021
Ortaöğretim
1-04

Teknisyen

1

KPSSP94

kurulumlarının Biyomedikal
Cihaz Teknolojileri alanı
mezunu olmak.

Alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu
SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kurumlardan
alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.
Alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu
SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kurumlardan
alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.
Alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu
SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kurumlardan
alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.

Mesleki ortaöğretim

Alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu
SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kurumlardan
Mekân Tasarımı alanı mezunu
alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.
olmak.
kurumlarının Mobilya ve İç

2021
Ortaöğretim
1-05

Teknisyen

1

KPSSP94

2021
Ortaöğretim
1-06

Teknisyen

1

Mesleki ortaöğretim
Alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu
KPSSP94 kurumlarının Kimya Teknolojisi SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kurumlardan
alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.
alanı mezunu olmak.
Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programlama,
Bilgisayar Teknolojisi ve

2021
1-07

Önlisans

Büro
Personeli

2

KPSSP93

Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama,
Bilgisayar Donanımı, önlisans
programlarının birinden mezun
olmak.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik,

2021
1-08

Önlisans

Büro
Personeli

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Alanında en az 2 (iki) yıl sekreter/yönetici
Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve asistanı pozisyonunda çalışmış olmak ve bunu
KPSSP93
SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kurumlardan
Sekreterlik önlisans
programlarının birinden mezun alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.
olmak.
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Fotoğrafçılık alanında en az 2 (iki) yıl SGK
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
dökümü ile belgelendirilebilir tecrübe sahibi
önlisans mezunu olmak.
olmak.

2021
1-09

Önlisans

Büro
Personeli

1

KPSSP93

2021
1-10

Önlisans

Büro
Personeli

1

KPSSP93

2021
1-11

Lisans

1

KPSSP3

1

Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve
Enformasyon, Arşivcilik,
KPSSP3 Kütüphanecilik, Kütüphanecilik
ve Bilgi Çalışmaları lisans
programlarının birinden mezun
olmak.

1

Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programlama,
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama,
Bilgisayar ve Enformasyon
Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
KPSSP93
Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi,
Bilgisayar Teknolojisi,
Bilgisayar Teknolojileri ve
Bilişim Sistemleri önlisans
programlarının birinden mezun
olmak.

1

Misafirhane veya otel işletmeciliği alanında
yönetici pozisyonunda çalışmış olup ilgili alanda
Herhangi bir lisans programı
KPSSP3
en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak
mezunu olmak.
ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan
alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek.

2021
1-12

2021
1-13

2021
1-14

Lisans

Önlisans

Büro
Personeli

Büro
Personeli

Büro
Personeli

Adalet Programı önlisans
mezunu olmak.

Belgelendirmek kaydıyla Sistem Yönetimi ve
Bilgi Teknolojileri Altyapı Hizmetleri Eğitimi almış
olmak.

Havacılık Yönetimi lisans
mezunu olmak.

SSP.NET veya ASP.NET CORE MVC
teknolojileri üzerinde en az 2 yıl tecrübeye sahip
olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı
kurumdan alınacak onaylı belgeyle
belgelendirmek.

Lisans

Büro
Personeli

2021
1-15

Lisans

Büro
Personeli

1

Serbest muhasebecilik ya da mali müşavirlik
İktisat, İşletme, Maliye veya
ruhsatı sahibi olup en az 5 (beş) yıl SGK
KPSSP3 Muhasebe ve Finans Yönetimi
dökümü ile belgelendirilebilir tecrübe sahibi
lisans mezunu olmak.
olmak.

2021

Lisans

Büro
Personeli

1

KPSSP3

Önlisans

Destek
Personeli
(Aşçı)

1

KPSSP93

1-16
2021
1-17

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip

Destek

2021
1-18

Önlisans

2021
1-19

Lisans

Personeli
(Garson)
Destek
Personeli
(Şoför)

Herhangi bir lisans programı Tecnam P2006T ve Cessna 172N tipi Simülatör
mezunu olmak.
Bakım Eğitimi almış olmak.

2

KPSSP93

1

KPSSP3

Aşçılık önlisans programı
mezunu olmak.

İkram Hizmetleri önlisans
programı mezunu olmak.

olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı
kurumdan alınacak onaylı belgeyle
belgelendirmek.
Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı
kurumdan alınacak onaylı belgeyle
belgelendirmek.

E sınıfı ehliyet ve SRC2- SRC4 ve Psikoteknik
Herhangi bir lisans programı
belgesi olup en az 2 (iki) yıl belgelendirilebilir
mezunu olmak.
tecrübe sahibi olmak.
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2021
1-20

2021
1-21

Önlisans

Önlisans

2021
Ortaöğretim
1-22

2021
Ortaöğretim
1-23

Koruma ve
Güvenlik

Koruma ve
Güvenlik

Destek
Personeli
(Temizlik
Görevlisi)

Destek
Personeli
(Temizlik
Görevlisi)

16

5

5

3
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İlgili yüksekokulların Özel
Cinsiyeti:
KPSSP93 Güvenlik ve Koruma önlisans
Erkek
programından mezun olmak.

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde
iç ve dış mekânda vardiyalı
sistemde çalışmaya engel bir
durumu olmamak.
- B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak.
- Müracaat tarihinin son günü
itibarıyla 30 yaşını doldurmamış
olmak.
- 175 cm. ve üzerinde boya sahip
olmak.
- Askerliğini yapmış olmak.
- Görevini devamlı yapmasına
engel teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşundan aldığı sağlık
raporu ile belgelendirmek.
(Atanmaya hak kazanma
durumunda istenecektir.)

İlgili yüksekokulların Özel
Cinsiyeti:
KPSSP93 Güvenlik ve Koruma önlisans
Kadın
programından mezun olmak.

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde
iç ve dış mekânda vardiyalı
sistemde çalışmaya engel bir
durumu olmamak.
- Müracaat tarihinin son günü
itibarıyla 30 yaşını doldurmamış
olmak.
- 165 cm. ve üzerinde boya sahip
olmak.
- Görevini devamlı yapmasına
engel teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşundan aldığı sağlık
raporu ile belgelendirmek.
(Atanmaya hak kazanma
durumunda istenecektir.)

Ortaöğretim veya dengi okul Cinsiyeti:
mezunu olmak.
Erkek

- Üniversitemizin tüm kampüs ve
birimlerinde iç ve dış alanda
çalışmaya engel bir durumu
olmamak.
- Hijyen belgesi sahibi olmak.
- Görevini devamlı yapmasına
engel teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşundan alınacak sağlık
raporu ile belgelendirmek.
(Atanmaya hak kazanma
durumunda istenecektir.)

Ortaöğretim veya dengi okul Cinsiyeti:
mezunu olmak.
Kadın

- Üniversitemizin tüm kampüs ve
birimlerinde iç ve dış alanda
çalışmaya engel bir durumu
olmamak.
- Hijyen belgesi sahibi olmak.
- Görevini devamlı yapmasına
engel teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşundan alınacak sağlık
raporu ile belgelendirmek.
(Atanmaya hak kazanma
durumunda istenecektir.)

KPSSP94

KPSSP94
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- Üniversitemizin tüm kampüs ve

2021
1-24

Önlisans

Destek
Personeli
(Temizlik
Görevlisi)

5

birimlerinde iç ve dış alanda
çalışmaya engel bir durumu
olmamak.
- Hijyen belgesi sahibi olmak.
Herhangi bir önlisans programı Cinsiyeti: - Görevini devamlı yapmasına
KPSSP93
mezunu olmak.
Erkek/Kadın engel teşkil edecek sağlık problemi
bulunmadığını tam teşekküllü bir
sağlık kuruluşundan alınacak sağlık
raporu ile belgelendirmek.
(Atanmaya hak kazanma
durumunda istenecektir.)

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
1 - Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar,
laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere,
masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle
silmek,
2 - Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak,
3 - Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri
sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu
paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4 - Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5 - Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve
peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6 - Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7 - Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8 - Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9 - Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal
ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun
yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
3 - Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerliğini yapmış olmak).
4 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
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6 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile
görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Samsun
Üniversitesi resmi internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek
başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına
başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması
gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim
edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının, postadaki gecikmelerinden
Üniversitemiz sorumlu değildir.
İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Formu
2. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul
edilecektir.)
4. Öğrenim Belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan
karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda
ibraz etmesi gerekmektedir.)
5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Kontrol numaralı)
- Lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı,
- Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı,
- Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.
6. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya e-Devlet üzerinden temin edilen kontrol edilebilir
şekilde oluşturulmuş olmalıdır.)
7. Belge (Başvurulan unvanda isteniyor ise aslı veya onaylı örneği)
8. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve
kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte
çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim
tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.samsun.edu.tr adresinde
yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlandığı
tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen
Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar,
başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi
gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen
süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
9800/1-1

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

9908/1-1

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

9924/1-1

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

9925/1-1

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

9926/1-1

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

19 Ekim 2021 – Sayı : 31633

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 532)

6

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10492 Sayılı
Kararı

9

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
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

DUYURU
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.

10
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