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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ancak, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu
250 m2 ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (e) bendi ile (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca karşılanamadığı
tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin %25’inin müracaat
sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır. Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanır. Bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep
otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici
olarak idaresince sağlanır ve bu husus belirtilmek suretiyle yapı kullanma izin belgesi verilir.
Bu şekilde sağlanacak parklanma düzenine ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar idaresince
belirlenir. Otopark bedelinin kalan %75’i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip
30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilir ve bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine
belirtme yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/2/2018

30340

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

31/5/2018

30437

2-

7/9/2018

30528

3-

7/12/2018

30618

4-

31/5/2019

30790

5-

31/12/2019

30995 (5. Mükerrer)

6-

24/3/2020

31078

7-

30/6/2020

31171

8-

19/12/2020

31339

9-

25/3/2021

31434
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İçişleri Bakanlığından:
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler
Yönetmeliğine 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması
Madde 15/A – Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca dernekler, genel kurul ve yönetim
kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilirler.
Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını
Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik
sistemler üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve
muhafaza edilir.
Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında
genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu
kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.
Kanunda, Türk Medeni Kanununda, bu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde
yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik
ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından
muhafaza edilir.
Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına
katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi
kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme
kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.
Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz”
ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz”
ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Yurt Dışı Yardımlar”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen
kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabidir. Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya
acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılabilir. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde yapılabilir.
Yurt dışına yapılacak yüz bin Türk Lirasını veya on bin Avro veya eşiti dövizi aşan
nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi aracılığıyla yapılması esastır. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak
yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük
idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilir. Gümrükte beyan edilme suretiyle yurt dışına para
çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan, veriliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde dernek
tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
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Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi doksan gün içerisinde mülki
idare amirliğine verilir. Bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel
materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler eklenir.
Dördüncü fıkrada belirtilen Türk Lirası cinsinden parasal tutarlar, her yıl bir önceki yıla
ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme
oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır. Ancak, güncellemede
bir Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Bildirimin şekli” şeklinde
ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Ek-4’te” ibaresi “Ek-4/A’da” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yurt dışına yardım yapacak dernekler ve Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet
izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yardım
yapılmadan önce Ek-4/B’de belirtilen Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimini, yardım gerçekleştirildikten sonra ise Ek-4/C’de belirtilen Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimini merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine verirler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu vakıflar, Türkiye’deki faaliyetlerinde derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine
tabidir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş
yüz bin” ibaresi “bir milyon beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetim kurulu asıl üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 24 üncü maddesine göre
temsilci olarak görevlendirilenler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mustafa Kemal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Şehit, Gazi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz”
ibaresi “kırk beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il
dernekler müdürlüğünde” ibaresi “il müdürlüğünde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “otuz” ibareleri “kırk beş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin kırk beş gün içinde bildirilmesine yönelik yükümlülük, Üye Değişiklik Bildiriminin
(Ek-27) doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi
ile yerine getirilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Genel Müdürlük, dernek geçici yönetim kurulu başkanına veya dernek başkanına verilmek üzere sistemden üretilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kısa mesaj veya diğer elektronik yollarla iletilmesini sağlayabilir. Dernek başkanı, yönetim kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine Dernekler
Bilgi Sistemine (DERBİS) giriş yetkisi verebilir. Yetki verilmesi durumunda dernek başkanının
sorumluluğu ortadan kalkmaz.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK-4)” ibaresi “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
(EK-4/A), Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimi (EK-4/B), Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimi (EK-4/C)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Risk analizi ve denetim
Ek Madde 1 – Denetimlerin risk analizlerine göre yapılması esastır. Genel Müdürlükçe
derneklere yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında risk analizi yapılır. Derneklerin risk grupları yüksek, orta
ve düşük olarak belirlenir. Risk analizi için belirlenen kriterler elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda her yıl gözden geçirilir ve değerlendirilir. Yüksek ve orta risk grubunda yer alan
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dernekler için denetim programları hazırlanır ve bu dernekler İçişleri Bakanı veya mülkî idare
amiri tarafından kamu görevlilerine denetletilir. Risk analizi yapılmasına ve derneklerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Düşük risk grubunda yer alan derneklerin mülki idare amirlerince denetletilmesi ise
adli ve idari mercilerden gelen talepler veya diğer şikâyetler veya beyanname, bildirimler ve
benzeri hususlar üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli görülmesi halinde yapılır.
Yüksek, orta ve düşük risk grubuna giren derneklerin denetimi Bakan tarafından İçişleri
Bakanlığı mülkiye müfettişleri veya dernekler denetçileri vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Mülki idare amirleri tarafından yaptırılan denetimlerde, öncelikle sivil toplumla ilişkiler
birimlerinde görevli olanlar olmak üzere, mülki idare amirliklerinde istihdam edilen kamu görevlilerinin görevlendirilmesi esastır. Ancak mülki idare amirince gerekli görülmesi halinde,
diğer kurum ve kuruluşlardaki kamu görevlileri de derneklerin denetimlerinde görevlendirilebilir.
Mülki idare amirlerince yaptırılan denetimlere ilişkin diğer hususlar
Ek Madde 2 – Derneklerin denetimlerinin, mülki idare amirliklerince düzenlenen eğitim programı sonunda sertifika verilen kamu görevlileri tarafından yapılması esastır. Eğitim
programında yer verilecek konulara ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe
belirlenir.
Ancak sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapanlar ile zorunlu hallerde diğer kamu görevlilerine yaptırılacak denetimler için sertifika şartı aranmaz.
Mülki idare amirliklerinin ilgili mevzuatında öngörülen hususlar saklı kalmak üzere,
sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapan kamu görevlilerinin katılacağı denetim konusu
dâhil olmak üzere görev alanına giren hususlarda hizmet içi eğitim programları Genel Müdürlük
tarafından belirlenir veya düzenlenir.
Mülki idare amirleri tarafından denetim ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla
sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeleri istemeye yönelik yazışmaları valilikler ve kaymakamlıklar
aracılığıyla yapar.
Mülki idare amirlerince yaptırılan denetim sonucunda düzenlenen denetim raporlarında,
ilgili mevzuata göre yapılan tespit ve değerlendirmelere, yapılması gereken işlemlere ve gerekli
görülen diğer hususlara yer verilir. İlgili mevzuata ve usulüne göre düzenlenen raporlara ilişkin
gerekli işlemler mülki idare amirlikleri tarafından yürütülür.
Rehberlik ve geri bildirim
Ek Madde 3 – Genel Müdürlük tarafından derneklerin, dernekler mevzuatı çerçevesinde tabi oldukları yükümlülüklere uymaları ve terörizmin finansmanı risklerine karşı farkındalıklarının artırılması, iyi uygulamaların paylaşılması, tavsiye ve geri bildirimlerin alınması
amacıyla derneklere bulundukları risk düzeyleri ile orantılı bir şekilde eğitim programları ve
çalıştaylar düzenlenmesi sağlanır.
Bilirkişilik temel ilkeleri
Ek Madde 4 – Derneklerin denetimi sırasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel
veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurulabilir. Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile Bakanlığın, mülki idare amirliklerinin ve
Dernekler Kanununa göre denetim ile görevlendirilenlerin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Yönetmeliğin bilirkişilik ile ilgili hükümleri kapsamı
dışındadır.
Bilirkişiler; 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununa ve anılan Kanuna
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere veya diğer mevzuata istinaden belirlenen ya da meslek
odalarınca oluşturulan bilirkişi listelerinden tespit edilir. Üniversitelerin ilgili bölümlerindeki
öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri de bilirkişi olarak görevlendirilebilir.
Bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyulan konularda bilirkişi bulunamaması ya da bilgisine
ihtiyaç duyulan kişinin bu nitelikleri taşımaması halinde, inceleme yapılması istenilen konunun
özellikleri dikkate alınarak, bilirkişi listelerinde kayıtlı olmayan uzmanlığa, özel veya teknik
bilgiye sahip başka kişiler de bilirkişi olarak görevlendirilebilir.
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Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve
inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez.
Bilirkişi; kendisinin ve evlilik bağı kalksa dahi eşinin altsoy ya da üstsoyunun, kendisi
ile arasında evlatlık bağı bulunanın, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini
oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların, nişanlısının üyesi olduğu dernekler veya iş ilişkisinin bulunduğu veya vekili, vasisi, kayyımı ya da yasal danışmanı sıfatıyla
hareket ettiği dernekler ile ilgili konularda görevlendirilemez.
Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgeler ile öğrendiği sırların
gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder.
Bilirkişinin görevlendirilmesi, raporu ve ücreti
Ek Madde 5 – Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin talepler; Bakanlıkça yapılan görevlendirmelerde Genel Müdürlüğe, mülki idare amirlerince yapılan görevlendirmelerde ise valilik
ve kaymakamlıklara bildirilir. Bu taleplerde, bilirkişinin incelemesine ihtiyaç duyulan konu ve
gerekli görülen diğer hususlar belirtilir. Mülkiye müfettişlerinin bilirkişi görevlendirmesine
ilişkin kendi mevzuatlarında yer alan hükümler saklıdır.
Genel Müdürlük tarafından yetki verilmesi durumunda dernekler denetçileri, mülki idare amirlerince yetki verilmesi durumunda ise valilik veya kaymakamlıklardaki sivil toplumla
ilişkiler birim amiri tarafından bilirkişi görevlendirilir.
Bilirkişiye yemin verdirilerek bu hususa ilişkin yemin tutanağı düzenlenir. Bu tutanak,
bilirkişi ve bilirkişiyi görevlendiren kişiler tarafından imzalanır. Bilirkişiye incelemenin konusu,
sınırları, bilirkişinin cevaplaması gereken sorular, raporun verilme süresi ve gerekli görülen
diğer hususlar yazılı olarak bildirilir. Ayrıca inceleme konusuna ilişkin belgelerin aslı veya
onaylı bir sureti dizi pusulasına bağlanarak bir tutanak ile bilirkişiye teslim edilir.
Bilirkişi raporunda; ilgili derneğin adı, bilirkişiyi görevlendirenlerin adı soyadı, incelemenin konusu, gerekçeli sonuç, varsa dernek zararının nedeni ve miktarı, raporun düzenlenme
tarihi ile bilirkişinin adı ve soyadı, unvanı ve imzasının bulunması zorunludur. Birden fazla
bilirkişi görevlendirilmesi durumunda; varsa farklı görüşler raporda ayrı ayrı açıklanır.
Bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucu bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için bilirkişiden ek rapor düzenlemesi veya yazılı ve sözlü açıklama yapması istenebilir, ancak açıklama veya ek rapor için bilirkişiye ücret ödenmez.
Bilirkişi ücreti İçişleri Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bilirkişilere,
Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunan esaslara göre ücret ödenir. Mülki idare amirlerince yapılan bilirkişi
görevlendirmelerine ilişkin ödenek Bakanlıkça il müdürlüğüne gönderilir.
Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin olarak Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve
Ek-33’te yer alan örnek formlar kullanılır.
Bu Yönetmelikte bilirkişiliğe ilişkin düzenleme bulunmayan hâllerde 3/11/2016 tarihli
ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ü yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe
Ek-3’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-4/A, Ek-4/B ve Ek-4/C eklenmiştir.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sının 12.1 inci bölümünde yer alan “sadece
amaç ve faaliyet alanlarını tanımlayan bölümün” ibaresi “tamamının noter” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inin “Mali Bilgiler” başlıklı VI. Bölümünde
yer alan “6. GELİRLER [TL]” ve “7. GİDERLER [TL]” başlıklı kısımları ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9/A’sı, Ek-9/B’si ve Ek-15’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-27, Ek-28, Ek-29, Ek-30, Ek-31, Ek-32 ve
Ek-33 eklenmiştir.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/2/2014 tarihli ve 28924 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Et ve Süt
Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en
az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Müfettişler, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları
göz önünde bulundurularak Genel Müdür tarafından Başmüfettişlik kadrolarına atanabilirler.
Başmüfettişliğe atanabilmesi için müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara
sahip olması gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca
atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe
kamu yöneticiliklerinde geçen hizmet sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların
ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Raporlar, Başkan ve refakat müfettişleri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya
tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten
gerekçeleri ortaya konularak istenir. Raporun düzeltilmesine ilişkin talebe müfettişin katılmaması durumunda Başkanlık görüşü ile müfettişin görüşü Genel Müdürün onayına sunulur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek yargı
organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/2/2014

28924
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK
SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında
Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 9 ve Tablo 10 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Tablo
10’dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve diğer tablolar buna göre teselsül ettirilerek ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme
ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/7/2007

26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2008

26779

2-

4/5/2008

26866

3-

19/6/2009

27263

4-

9/12/2009

27427

5-

15/9/2011

28055

6-

25/12/2012

28508

7-

19/6/2013

28682

8-

27/11/2013

28834

9-

10/8/2014

29084

10-

7/3/2015

29288

11-

22/5/2016

29719

12-

3/8/2016

29790

13-

3/5/2017

30055

14-

11/7/2017

30121

15-

31/12/2017

30287

16-

22/6/2018

30456

17-

21/12/2018

30632

18-

24/4/2019

30754

19-

13/7/2019

30830

20-

16/6/2021

31513
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (HÜGAM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/11/2017 tarihli ve 30228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGAM) Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu programa kayıtlı öğrenciler, 3/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“d) Ek sınav ve/veya ek süreler sonunda tüm derslerini başaran ve mezun olması için
sadece staj çalışması kalan öğrenciler, üç eğitim-öğretim yılı içinde staj çalışmalarını tamamlamadıkları takdirde Üniversite ile ilişiği kesilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE
LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/9/2007 tarihli ve 26648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9960

—— • ——
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9961
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Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9962

—— • ——
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9974

—— • ——
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9976
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Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9928

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

9941/1/1-1

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

9941/2/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1 ADET GCMSMS CİHAZI (TRİPLE QUADRUPOLE GAZ KRAMOTOGRAFİSİ SIRALI KÜTLE SPEKTROMETRESİ) SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 Adet GCMSMS Cihazı (Triple Quadrupole Gaz
Kramotografisi - Sıralı Kütle Spektrometresi) teknik şartnamesine 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 (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 01/11/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün
açılacaktır.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
9951/1-1
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DAMPERLİ KAMYON ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 5 adet beyaz renk azami yüklü ağırlığı en az 25
ton kapasiteli damperli kamyon, 1 adet beyaz renk azami yüklü ağırlığı en az 32 ton kapasiteli
açılır sac kasalı uzun şasi damperli kamyon ve 8 adet beyaz renk azami yüklü ağırlığı en az 9 ton
kapasiteli damperli kamyon, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
Malzemenin Cinsi
Kısım-1: 5 adet beyaz renk azami yüklü ağırlığı en az 25 ton
kapasiteli damperli kamyon için verilecek tekliflerde
Kısım-2: 1 adet beyaz renk azami yüklü ağırlığı en az 32 ton kapasiteli
açılır sac kasalı uzun şasi damperli kamyon için verilecek tekliflerde
Kısım-3: 8 adet beyaz renk azami yüklü ağırlığı en az 9 ton
kapasiteli damperli kamyon için verilecek tekliflerde
Tüm Kısımlar için verilecek tekliflerde

İhale Evrak Bedeli
140 TL
130 TL
140 TL
140 TL

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların,
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
2. Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnameleri 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. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.
4. Teklifler, 09.11.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de 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 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7. İhale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunulabileceği gibi her grup
malzemenin tamamı için olmak üzere ayrı ayrı kısmi teklifte bulunulabilecektir.
8. 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.
9. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) bendi gereğince
istisna kapsamındadır.
İHALE KAYIT NUMARASI: 2021 / 657001
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI:
- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07
- T.C. Vakıflar Bankası Atatürk Bulv. Ankara Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26
- T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb.
: TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11
- T.C. Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR95 0020 9000 0002 8199 0000 01
- T.C. Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR61 0021 0000 0000 2729 7000 02
10002/1-1
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SUNUCU VE ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standardları Enstitüsü Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı ihtiyacı sunucu ve altyapısı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Hpe, Dell,
Lenovo veya Cisco markalarından birine 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 şartname, marka, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 03.11.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Hpe, Dell, Lenovo veya Cisco markalarından birine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
10008/1-1
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SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:
Muhtelif Evsafta 600 Adet Sürgülü Vana Metal Yataklı Alımı Açık İhale Usulü ile İhale
Edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2021/660233

1-İdarenin
a) Adı

: T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi

: Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47
2-İhale Konusu Malların
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Muhtelif Evsafta 600 Adet Sürgülü Vana Alımı

1

Sürgülü Vana Metal yataklı DN 65 TS EN 1171

150 Adet

2

Sürgülü Vana Metal yataklı DN 100 TS EN 1171

200 Adet

3

Sürgülü Vana Metal yataklı DN 125 TS EN 1171

150 Adet

4

Sürgülü Vana Metal yataklı DN 200 TS EN 1171

100 Adet

b) Teslim Yeri

: Erzincan Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 60
(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 01.11.2021 Pazartesi günü saat 14:00

4-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km.
Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV dahil 150,00 TL. (Y.Yüzelli Türk lirası)
bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve
saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir.
İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son
ve kesin pey olarak kabul edilecektir
8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9959/1-1
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10.000 TON 15-25 mm TANE ÇAPLI KIRMA TAŞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ÇLİ Müdürlüğü açıkocak sahasındaki yollarda kullanılmak üzere 10.000 ton 15-25 mm
tane çaplı kırma taş alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2021/624756
1- İdarenin
a) Adresi
: TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad.
No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286 416 2001 Faks: 0286 416 3700
c) Elektronik Posta Adresi
: clibilgiislem@cli.gov.tr
d) İnternet Adresi:
: www.cli.gov.tr.
2- İhale Konusu Malın:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: ÇLİ Müdürlüğü açıkocak sahasındaki yollarda kullanılmak
üzere 10.000 ton 15-25 mm tane çaplı kırma taş alımı
1 Kalemde (10.000 Ton)
b) Teslim Yeri
: ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
3- İhalenin
a) İhale Usulü
: Açık İhale
b) Yapılacağı Yer
: ÇLİ Müdürlüğü-Satınalma Şube Müdürlüğü-Toplantı Salonu
c) Tarihi ve Saati
: 02/11/2021 Salı günü saat 14:00
d) Dosya No
: 123-KÇLİ/2021-1136
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/
ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ÇLİ Müdürlüğünün “Ziraat Bankası TR88 0001 0003
3832 8725 2750 41, Halk Bankası TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank TR10 0001
5001 5800 7286 0732 82” nolu hesaplarından birine KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı,
aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Teklifler 02/11/2021 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat mal alım sözleşmesi
10- İstekliler Tekliflerini;
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir
11- Bu ihalede kısmi teklif verilemez
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
13- Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
9952/1-1
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ARMUTÇUK TİM TAHLİYE, TASNİF, İSTİF VE BİÇME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Armutçuk TİM Tahliye, Tasnif, İstif ve Biçme işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun
3. maddesinin (G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal,
Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale Usulü
İhale Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
b) Adresi
: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090 Zonguldak
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 - 0 372 259 19 00
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği
ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.)
19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin
a) Niteliği, Türü, Miktarı
: 5.400 m3 Ahşap Maden Direğini TTK Armutçuk
Taşkömürü İşletme Müessesesinin ihtiyacı olarak
Müessese stok sahalarına gelen ahşap maden
direklerinin; tahliye, tasnif, istifi işleri, tahkimat
malzemelerinin doğrudan veya Müessese hızarlarında
imalat safhalarından geçirilerek, ocak arabalarına
ve/veya kamyonlara yüklenmesi ve taşınması işleri ile
hızar tezgâhlarından çıkacak talaşın satılması işidir.
b) Teslim Yeri /
İşin Yapılacağı Yer
: Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden direği
stok-karo sahası ve hızarları.
c) İşe Başlama ve Bitiş
Tarihi ve süresi
: İşin başlama tarihi 01.01.2022 dur. İşe başlama tarihi her
ne kadar 01.01.2022 tarihi olarak belirtilmiş ise de ihale
sürecinin herhangi bir sebepten veya sebeplerden
gecikmesi halinde işin başlama tarihi sözleşmenin
imzalanıp firmanın eline geçtiği tarih olarak esas
alınacaktır. İşin süresi 12 (on iki) ay olup bitiş tarihi
31.12.2022’dur.
d) Şartname Bedeli
: 200,00 TL.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saati
: 09.11.2021 15:00
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4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
7.1.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman
çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış;
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır.
7.1.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup,
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.
7.1.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur).
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
8- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.
9- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif
alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz
10- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir.
Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. İş kalemlerinin
toplamları değerlendirmeye esastır. Talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satışı rayiç
bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek
ve diğer iş kalemlerinin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi
alan istekli talaşı da teklif edeceği fiyattan satın alacaktır.
Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.
11- Fiyat avantajı uygulanması
11.1. Yerli İsteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
12- İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az
oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
(İstekliler geçici teminatı, talaş satışı toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı
üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az %
3 olarak vereceklerdir.)
13- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
15.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
15.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ARACI KURULUŞA MÜNHASIR YETKİ
VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden:
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bünyesinde yapılacak olan, Uluslararası Sağlık Turizmi
İçin Aracı Kuruluşa Münhasır Yetki Verilmesi İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 37.
maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
İDARENİN
a) Adresi

: ANTALYA

AKDENİZ

HASTANESİ

Dumlupınar

ÜNİVERSİTESİ
Bulvarı

07058

Konyaaltı / Kampüs /ANTALYA
b) Telefon ve Faks No

: 242 2496303 – 242 2496045

c) Elektronik posta adresi (varsa)

: satinalma@akdeniz.edu.tr

2) İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği

: Münhasır Yetki Verilmesi

b) Yapılacağı yer

: Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

c) Miktarı

: Uluslararası

Sağlık

Turizmi

İçin

Aracı

Kuruluşa Münhasır Yetki Verilmesi (3 Yıllık)
d) Başlama tarihi

: Sözleşme imzalanıp yürürlüğe girdiği tarihte
işe başlanır.

e) İşin Süresi

: İşe başlandığı tarihten itibaren 3 yıldır.

3) İHALENİN
a) Yapılacağı yer

: Antalya

Akdeniz

Satınalma

Üniversitesi

Müdürlüğü

İhale

Hastanesi
odasında

yapılacaktır.
b) İhale usulü

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 37.
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

c) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.11.2021-10:00
4) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri.
d) Geçici teminat yatırmış olmak.
e) İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.
5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:
a) Tebligat için adres beyanı varsa Elektronik tebligat adresi (Aracı Kuruluştan sözleşme
öncesinde kesinlikle istenecektir) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten,
istekli tarafından imzalanmış yazı.
b) Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu
maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim
Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
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c) Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik
ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim
Kurulu Başkanına ait olacaktır.)
d) Geçici teminat yatırıldığına dair belge.
e) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge.(Şartname Bedeli 250,00 TL)
f) İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise
imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
g) İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili
meslek odası belgesi (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)
h) Vekâleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
j) Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikte ve ihale
dokümanında istenen diğer belgeler.
k) Teklif Mektubu şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilmelidir.
6) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Antalya Akdeniz Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı Kampüs Antalya
adresinden satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname
bedeli Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğüne (TC.Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğü
hesabına IBAN NO:TR 820001002167367161796382) İban nolu hesabına yatırılacaktır.
7) İhalelerde istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Antalya
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı Kampüs Antalya,
ihale günü ve saatine (ekli listede belirtilmiştir.) kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir.
Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.
8) İhale Komisyonu veya İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Münhasır Yetki Verilmesi
Sıra
No

İhale Edilen
Kalem

Miktar Birim

Tahmini Yıllık Gelir

Tahmini Toplam

(KDV Hariç)

Gelir (KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale
Saati

Uluslararası
Sağlık
Turizmi için
1

Aracı
Kuruluşa

1. yıl 12.000.000,00 TL
3

Münhasır

Yıl

2. yıl 19.000.000,00 TL 50.000.000,00 TL 1.500.000,00 TL 12.11.2021 10:00
3. yıl 19.000.000,00 TL

Yetki
Verilmesi

İLAN OLUNUR
9964/1-1

21 Ekim 2021 – Sayı : 31635

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

NANOFİBER CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen
projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554
sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale
edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2- İhale Konusu malın:
a) Niteliği, türü
1) Nanofiber Cihazı
İhale kayıt no: 2021/652391

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1 Adet

02.11.2021

13:30

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 iş günü içinde İ.Ü Eczacılık
Fakültesine teslim edilecektir.
3- İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. 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,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ve Kanuna göre yapılacak
ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına
ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicili
müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
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4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan
ürün değerlendirme dışı bırakılır.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması
gereken kriterler:
4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: TR30000120098
2000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında İ.Ü.Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
9988/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, Tapunun Şehitkâmil İlçesi Burak
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

2157

4

4994

8

Tapu

İmar Durumu

Rayiç

Muhammen

Geçici

Bedeli

Bedel

Teminat

7.035,10

KDKÇA

2.500,00

17.587.750,00

527.633,00

m²

(E:0:50 Yençok: 9.50)

TL

TL

TL

5.916,61

KSA

1.250,00

7.395.362,50

221.873,00

m²

(E:0:50 Yençok: 9.50)

TL

TL

TL

Alan

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 17.11.2021 Çarşamba günü saat 15:00’de Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı
yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube
Müdürlüğüne 17.11.2021 Çarşamba günü saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.
6- İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
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.
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- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus
Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale
tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) 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.
9954/1-1

—— • ——
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

1125

8

976

17

987

2

Tapu
Alan

İmar Durumu

Rayiç

Muhammen

Geçici

Bedeli

Bedel

Teminat

1.500,00

Konut

850,00

1.275.000,00

38.250,00

m²

E:0.50 Yençok: 3 Kat

TL

TL

TL

3.049,48

Konut

1.200,00

3.659.376,00

109.782,00

m²

E:1.00 Yençok: 5 Kat

TL

TL

TL

10.366,76

Konut

1.500,00

15.550.140,00

466.505,00

m²

E:1.20 Yençok: 8 Kat

TL

TL

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.
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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 10.11.2021 Çarşamba günü saat 15.00’de Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı
yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube
Müdürlüğüne 10.11.2021 Çarşamba günü saat 12.00’e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.
6- İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler
reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus
Müdürlüğü’nden veya e-Devlet’ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi,
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale
tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) 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.
9955/1-1
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Nevşehir ili Göreme Belediye Başkanlığından:
Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi
doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.
Nevşehir ili Merkez ilçesi Göreme Beldesi 462 parselde
Yeri Niteliği ve miktarı
bulunan Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan 622 m2
Kapalı alanı olan ve 1800 m2 bahçesi bulunan Restaurant.
Aylık muhammen kira bedeli 55.000,00 TL
Geçici teminat miktarı
198.000,00 TL
Kira süresi
10 Yıl
Göreme Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis
İhalenin yapılacağı yer
toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi
No: 2 Nevşehir
İhale tarihi
02/11/2021 Salı günü
İhale saati
14:00
İhale usulü
2886 sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif açık arttırma
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
2 - Nüfus kayıt örneği,
3 - İkametgâh belgesi,
4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,
6 - Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname
7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
8- Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu
olmadığına dair belge
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),
3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası
belgesi
5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu
6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,
7 - Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza
beyannamesi,
8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
9 - Belediye tahsilat servisinden alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu
olmadığına dair belge
Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, 300,00 TL bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve
belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını
02/11/2021 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne
verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de
yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi
mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.
9967/1-1
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4 ADET ULTRASONİK MUAYENE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/662803
1. İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71539 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2. İhale konusu malın
adı ve miktarı
: 4 Adet Ultrasonik Muayene Cihazı Temini
3. İhalenin yapılacağı yer
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu
oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
10/11/2021 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.
9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10016/1-1

—— • ——

E 68072 LOKOMOTİFİN ARIZALANAN KOMPRESÖR TAMİRİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/649999
1- İdarenin:
a) Adresi
: Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası İçi Seyhan/ADANA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 453 69 14 / 71523 ve 0322 457 63 22
c) Elektronik Posta Adresi : adanabolge@tcddtasimacilik.gov.tr
2- İhale konusu hizmetin
adı ve miktarı
: E 68072 lokomotifin arızalanan kompresör tamiri
3- Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü Teknik Hizmetler Servis
Müdürlüğü/Satınalma Bürosuna 11/11/2021 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü Teknik Hizmetler
Servis Müdürlüğü/Satınalma Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez Şubesi TR10 0001
5001 5800 7305 3990 77 IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin
edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
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2 KALEM HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 Kalem Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın
alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.11.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere açıktır. (Her kalem için en fazla 2 ürün)
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem
bazında kısmi teklif verebilirler.
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
9969/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN
DÜZELTME İLANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 08.10.2021 tarihli
ve 1914043 sayılı ihaleden yasaklama oluruna istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca
Ateşler Yapı İnşaat Turizm Taahhüt Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin
sermayesinin tamamına sahip olan Alaattin ATEŞ hakkında verilen 1 yıl süreyle bütün kamu
kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararma dair ilan 14.10.2021 tarihli ve
31628 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmıştır.
Söz konusu yasaklama ilanında, Alaattin ATEŞ’in T.C. Kimlik numarası sehven
“19591894028” olarak yazılmış olup, 14.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere T.C.
kimlik numarası “19594893974” olarak düzeltilmiştir.
İlan olunur.
10050/1-1
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Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI
Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8.
maddesi uyarınca, uygulamalı/sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (oniki)
sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3
puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen
sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim
personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday, 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2021 ile 7-8-9 Aralık
2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uygulamalı ve yazılı/sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70
(yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil
puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Uygulamalı ve yazılı/sözlü sınav sonucunda oluşacak
başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.
Uygulamalı ve yazılı sınav 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2021 tarihlerinde, Dışişleri
Bakanlığı, Balgat Ankara adresinde fiziksel olarak katılım ile gerçekleştirilecektir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER
A-BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının
2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanının iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır.) (Bkz. 3. madde (g) bendi)
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e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Bkz.
3. madde (h) bendi)
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
B-BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
B.1 KIDEMLİ AĞ YÖNETİCİSİ (1 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 4 KATI)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek,
b) Güncel Microsoft Windows ve Linux Sunucularında bakım izleme ve yapılandırma
konularında bilgi sahibi olmak,
c) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
d) Checkpoint, PaloAlto, Cisco Firepower, Fortigate güvenlik ürünlerinden biri veya daha
fazlası hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak,
e) Intrution Prevention System (IPS) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri
hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim
ve saha tecrübesine sahip olmak,
h) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Merkezi log yönetimi SIEM ve log korelasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
- Muhtelif Antivirüs ve Endpoint Security yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
- Zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme
tecrübesine sahip olmak,
- Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip
olmak (Solarwinds, Zabbix, PRTG)
- Network standartlarının dökümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında
yeterli bilgiye sahip olmak, Visio üzerinde topoloji oluşturulmasında tecrübe sahibi olmak,
- Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
- Cisco, HP, Brocade, Enterasys, Huawei vb. ürünleri ile çalışmış olmak,
- Information Technology Infrastructure Library (ITIL) konusunda bilgi sahibi olmak,
- Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- ISO/IEC 27001/27002 hakkında bilgi sahibi olmak.
Aşağıdaki belirtilen sertifikasyonlardan en az iki adedine sahip olmak:
- CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
- OSCP (Offensive Security Certified Professional)
- Certified Ethical Hacker (CEH),
- Minumum Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya (CCIE) (Zorunlu)
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- Check Point Certified Admin (CCSA),
- Check Point Certified Security Expert (CCSE)
- GIAC Penetration Tester (GPEN)
- GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
B.2 YAZILIM GELİŞTİRİCİ (2 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 3 KATI)
a) .NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip
olmak,
b) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde (Visual
Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF) en az 3 yıl
deneyim sahibi olmak,
c) Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design
Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli
Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL sorgulama dili kullanılarak uygulama geliştirmiş
olmak,
Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:
- Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP,
WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi
süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,
- Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
- Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD
(Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
- Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım
elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
B.3 SİSTEM UZMANI (3 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET
TAVANININ 2 KATI)
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
a) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına
hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
c) Failover cluster, Always-on ve High availability yapılandırmalar konularında bilgi
sahibi olmak,
d) Exchange, SQL Veri tabanı, SIEM Log Yönetimi, Siber Güvenlik ve Network
konularından birinde uzmanlığı bulunmak.
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Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak,
- Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye
sahip olmak
- Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip
olmak,
- Microsoft SCOM, MIM, SSCM ve MECM sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve
sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
- İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
- Sistemlerin antivirüs, son kullanıcı güvenlik yazılımları ve güvenlik duvarı yönetimleri
konusunda tecrübe sahibi olmak,
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında aktif
rol almak,
- Veri depolama sistemleri (EMC, IBM Spectrum Archive ve HP 3PAR ürünlerinden en
az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
- Replication ve Backup konularında (Veeam) tecrübe sahibi olmak,
- Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
- Microsoft Skype for Business Server kurulum konfigürasyon ve sorun giderme
konularında tecrübeye sahip olmak,
- Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
- Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
- Linux sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme
konularında tecrübeye sahip olmak,
- Load-balancing, Proxy yönetimi konularında tecrübeli olmak,
Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:
- MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,
- MCSA: Windows Server 2016,
- MCITP: Enterprise Administrator,
- MCITP: Server Administrator.
B.4 GÜVENLİK UZMANI (1 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET
TAVANININ 2 KATI)
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
a) SIEM uygulamaları yönetimi, log analizi, uygulama ve network güvenliği konularında
tecrübe sahibi olmak,
b) SIEM mimari planlama, kurulum ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,
c) Regular expression kavramına hakim olmak,
d) SIEM uygulamasında dashboard, raporlama ve korelasyonlar uygulanarak tehdit
durumları için alarmlar oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Checkpoint, PaloAlto, Cisco Firepower, Fortigate güvenlik ürünlerinden biri veya daha
fazlası hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak
f) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim
ve saha tecrübesine sahip olmak,
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g) Linux ve Windows işletim sistemleri yönetimi ve problem çözümü konusunda bilgi
sahibi olmak,
h) Tercihen KVKK, ITIL, ISO27001 konularında bilgi sahibi olmak,
i) Tercihen Cisco CCNA ve güvenlik sertifikalarına sahip olmak.
B.5 YAZILIM GELİŞTİRİCİ (5 KİŞİ - TAM ZAMANLI - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 2 KATI)
a) .NET teknolojileriyle (C# veya Visual Basic.NET) en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip
olmak,
b) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde (Visual
Studio, .NET Framework, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF) en az 3 yıl
deneyim sahibi olmak ,
Tercihen, aşağıdaki tecrübe ve sertifikalara sahip olmak:
- Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design
Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli
Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP,
WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
- Microsoft SQL veri tabanı ile T-SQL dili sorgulama dili kullanılarak uygulama
geliştirmiş olmak,
- Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD
(Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri
konularında bilgi sahibi olmak,
- Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
- Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım
elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
- Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Sınav başvuruları, 5 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü
saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı -Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak,
belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle
gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere
yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden
başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara
uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle
olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan
pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve
duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
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3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ
a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800) ve Özgeçmiş,
b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil
sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir),
d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-Devlet üzerinden temin edilebilecek
mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair
e-Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,
f) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),
g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin
niteliğine göre:
- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme
yüklenecektir.
- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş
yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve
varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
- Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir
telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer
alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin
doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle
iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu
tecrübesi dikkate alınmayacaktır.
- Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu
hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri
detaylı olarak içermesi gerekmektedir.
h) Uygulamalı ve yazılı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği
tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle
Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika
numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması
adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse
söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı
esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı
liste oluşturulacaktır.
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b) En yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı kadar aday
uygulamalı/sözlü sınava çağırılacaktır.
c) Uygulamalı ve yazılı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı
puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul
edilecektir.
d) Uygulamalı ve yazılı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi
www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara tebligat yapılmayacaktır.
e) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan
edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav
sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş
kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun
gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav uygulamalı ve yazılı/sözlü olarak yapılacaktır. Uygulamalı ve yazılı/sözlü sınav
konuları başvurulan pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B”
fıkrasında belirtilen konulardır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini
(nüfus cüzdanı, kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Uygulamalı ve yazılı sınavda adaylara toplam 120 dakika süre verilecektir. Süre
boyunca adayların internet erişimi olmayacaktır.
d) Yazılım geliştirici sınavı iki bölümden oluşacak ve adaylardan birinci bölümde, verilen
sorulara ilişkin girdilerden istenilen çıktıları oluşturacak şekilde kod parçalarını bilgisayar başında
geliştirmeleri istenilecektir. Bu bölümde C# ya da VB.Net programlama dillerinden birisi
kullanılacaktır. Adayların temel programlama bilgisinin yanında veri yapıları ve sıralama
algoritmaları gibi ek bilgileri haiz olması beklenmektedir.
İkinci bölümde, adaylardan verilen sorulara ilişkin istenilen çıktıları oluşturacak şekilde
sağlanan veritabanı üzerinde bilgisayar başında sorgu oluşturmaları istenilecektir. Bu bölümde TSQL sorgulama dili kullanılacaktır. Bu bölümde adayların temel veritabanı sorgulama bilgisinin
ölçülmesi hedeflenmektedir.
e) Kıdemli ağ yöneticisi, sistem uzmanı ve güvenlik uzmanı sınavı, yazılı ve sözlü sınav
olarak iki bölüm halinde düzenlenecektir. İlk bölümde adaylardan, B.1, B.3 ve B.4 maddelerinde
belirtilen alanlardan sorulacak soruları yanıtlamaları istenecektir.
Sözlü sınav gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Bu aşamada, sözlü sınava
çağrılacak adaylara, sınav konularının yanısıra, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun
uzmanlık konularına uygun olarak sözlü ve/veya uygulamalı şekilde sorular yöneltilecektir. Bu
sorulara alınacak yanıtlardan adayların uzmanlık alanlarının ve mesleki tecrübelerinin ölçülmesi
hedeflenmektedir.
6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Uygulamalı-yazılı/sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup,
sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
b) Uygulamalı-yazılı/sözlü sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.
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c) Uygulamalı-yazılı/sözlü sınav 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2021 ile 7-8-9 Aralık 2021
tarihleri arasında T.C. Dışişleri Bakanlığı, Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 8, Balgat/Ankara adresinde
yapılacaktır.
d) Uygulamalı-yazılı/sözlü sınava çağırılacak adayların 2 nüsha arşiv araştırması ve
güvenlik soruşturması formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Söz konusu form
Uygulamalı/sözlü sınava katılmaya hak kazananların duyurusundan elektronik ortamda
indirilebilecektir)
7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi
www.mfa.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri adreslerine, ilan
tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar
tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede
belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta
bulunacaklardır.
c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme
imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün
itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen
aday, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen
yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) Uygulamalı-yazılı/sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik
soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu
raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
f) Uygulamalı-yazılı/sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
* Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR
başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 8 (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
E-posta : ikad.ih@mfa.gov.tr
Tel
: (312) 292 1440
10066/1-1
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında
istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8 inci kadro dereceli 5 (beş) müfettiş
yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Grup

Öğrenim Şartları

Atama Yapılacak
Kadro Sayısı

Yazılı Sınava
Çağrılacak Aday

Puan Türleri

Sayısı

Üniversitelerin Hukuk/
Siyasal Bilgiler/ İktisat/
1. Grup

İşletme veya İktisadi ve İdari

2

40

KPSS P48

1

20

KPSS P3

1

20

KPSS P3

1

20

KPSS P3

Bilimler Fakültesinden mezun
olmak
Üniversitelerin ElektrikElektronik/ Elektronik ve
2. Grup

Haberleşme veya Elektronik
Mühendisliği bölümünden
mezun olmak
Üniversitelerin Makine

3. Grup

Mühendisliği bölümünden
mezun olmak
Üniversitelerin İnşaat

4. Grup

Mühendisliği bölümünden
mezun olmak

Giriş Sınavına Katılma Şartları
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara
sahip olmak.
2- Yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 80
(seksen) puan almış olmak.
4- Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
6- Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve
yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel
olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak,
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7- Daha evvel DHMİ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez
katılmış olmak,
8- Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak.
Sınav Başvurusu
Giriş Sınavı için başvurular 25.10.2021 - 07.11.2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen
şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (07.11.2021 günü saat 23.59’a kadar)
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme
eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
Çevrimiçi Başvuruda Yüklenecek Belgeler
1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesi,
2- Öz Geçmiş.
Giriş Sınavının Yeri, Tarihi, Şekli ve Konuları
Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşacak olup yazılı sınav 4 Aralık 2021
tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
Başvuru yapan adayların; KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, her
bir grup için alınacak personel sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava katılmaya hak
kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.
Yazılı Sınav çoktan seçmeli ve iki oturum şeklinde yapılacaktır. Birinci oturum alan
bilgisinden, ikinci oturum genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular ile yabancı dil (İngilizce)
bilgisinden oluşacaktır. İkinci oturum tüm gruplar için ortak olarak yapılacaktır.
1. Grup adaylar için alan bilgisi yazılı sınav konuları:
a) Hukuk;
1) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),
2) İdare Hukuku (Genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat),
3) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar),
4) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),
5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar),
6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),
7) Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel esaslar),
b) İktisat;
1) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi ve diğerleri),
2) Güncel Ekonomik Sorunlar,
3) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,
4) Milli Gelir,
5) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,
6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,
c) Maliye;
1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,
2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,
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3) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları,
4) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri,
5) Kamu Borçları,
ç) Muhasebe;
1) Genel Muhasebe,
2) Bilanço Analizi ve Teknikleri,
3) Ticari Hesap,
Diğer grup adaylar için alan bilgisi yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin
müfredatı dikkate alınarak belirlenen sorulardan oluşacak olup adaylar bu oturuma hesap
makinesi ile girebileceklerdir.
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda
adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgi düzeyi ile zekâ, muhakeme ve
konuşma yetenekleri değerlendirilecektir.
Sınavlara çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara
ilişkin liste; sınav adresi ve saati Kuruluş resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) üzerinden ilan
edilecektir. Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.
Sınavların Değerlendirilmesi
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi (hukuk, iktisat, muhasebe ve maliye
konuları için her birinden); genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular ile yabancı dil bilgisi
kısımlarının her biri için 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan
alınması gereklidir.
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan, Yazılı sınavdan en yüksek puan alan
adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının (4) dört katı aday sözlü sınava çağrılır.
Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.
Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün
olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik
kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav kurulu tarafından giriş sınav notu en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her
bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısı kadar da yedek aday
tespit edilecektir.
Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Kuruluş resmi internet adresinden
(www.dhmi.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden ulaşabilecektir.
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Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kuruluş tarafından verilen süre
içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek
listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
Kuruluş, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
Sınav sonuçlarının Kuruluş resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilmesinden
itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edilebilir.
Belirtilen süreler içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak yapılmayan; itiraz dilekçesinde T.C.
kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate
alınmayacaktır.
Söz konusu itirazlar neticesinde bir değişiklik olması durumunda güncel Kuruluş resmi
internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılacak duyurular kesin olup söz konusu duyuruya ayrıca
itirazda bulunulamayacaktır.
Sınav Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav,
iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği
“hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;
- Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,
- İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
- Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
- Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.
Diğer Hususlar
Genel Müdürlük, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
Sınav ve sonuçları ile ilgili Kuruluş resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ve
Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm
duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.
Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Genel Müdürlük
tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz
edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
İletişim Bilgileri
kariyerkapisi@dhmi.gov.tr
(312) 204 29 04 / 24 78
9978/1-1
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek
2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel
alınacaktır.
POZİSYON
NO

POZİSYON

BÜTÇE

KPSS
PUAN
TÜRÜ

1

Hemşire

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P3

Hemşirelik lisans programından
mezun olmak.

95

KPSS/P3

- Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler,
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik,
Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji
ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve
Moleküler Biyoloji lisans
programlarının birinden mezun olmak.
- Üniversite Hastanelerinin Tıbbi
Viroloji Laboratuvarlarında 2 yıl
çalışmış olmak ve belgelendirmek.
- Belgelendirmek kaydıyla Sağlık
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş
COVID-19 Laboratuvarlarında en az 1
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

1

KPSS/P3

- Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler,
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik,
Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji
ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve
Moleküler Biyoloji lisans
programlarının birinden mezun olmak.
- Belgelemek kaydı ile Hastanelerin
Tıbbi Patoloji Laboratuvarlarında en az
2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

2

KPSS/P3

- Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler,
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik,
Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji
ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve
Moleküler Biyoloji lisans
programlarının birinden mezun olmak.
- Belgelemek kaydı ile Hastanelerin
İmmünoloji Laboratuvarlarında en az 2
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

1

2

3

4

Biyolog (Viroloji)

Biyolog (Patoloji)

Biyolog (İmmünoloji)

ÖZEL
BÜTÇE

ÖZEL
BÜTÇE

ÖZEL
BÜTÇE

ARANILAN NİTELİKLER

ADET
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5

Biyolog (Biyokimya)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P3

6

Laborant

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P93

7

Sağlık Teknikeri
(Anestezi)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P93

8

Sağlık Teknikeri
(Radyoterapi)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P93

9

Sağlık Teknikeri
(Pataloji)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P93

10

Sağlık Teknikeri
(Radyoloji)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P93

11

Sağlık Teknikeri
(Radyoloji-DSA)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P93

12

Sağlık Teknikeri
(Elektronörofizyoloji)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P93

13

Sağlık Teknikeri
(Tıbbi Sekreter)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P93

14

Destek Personeli
(Hastabakıcı)

ÖZEL
BÜTÇE

KPSS/P94
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- Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler,
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik,
Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji
ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve
Moleküler Biyoloji lisans
programlarının birinden mezun olmak.
- Belgelemek kaydı ile Hastanelerin
Biyokimya Laboratuvarlarında en az 2
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi
Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar
Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Anestezi veya Anestezi Teknikerliği
önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Radyoterapi önlisans programından
mezun olmak.
Pataloji Laboratuvar, Pataloji
Laboratuvar Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
- Belgelemek kaydı ile hastanelerin
radyoloji birimlerinde DSA (Dijital
Çıkarma Anjiyografisi) alanında en az
2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
- Elektronörofizyoloji önlisans
programından mezun olmak.
- Belgelemek kaydı ile en az 2 yıllık
mesleki tecrübeye sahip olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
önlisans programından mezun olmak.
-Ortaöğretim kurumlarının hasta ve
yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı,
hasta bakımı ve yaşlı bakımı
dallarından ya da sağlık hizmetleri
alanının ebe yardımcılığı, hemşire
yardımcılığı ve sağlık bakım
teknisyenliği dallarından birinden
mezun olmak.
- Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını
doldurmamış olmak.(21.10.1986 ve
üstü doğumlu olmak)

1

7

3
1
1

1

2

1

4

65
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- Herhangi bir ortaöğretim

15

Destek Personeli

ÖZEL

(Temizlik Personeli)

BÜTÇE

kurumundan mezun olmak.
KPSS/P94

- Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını

10

doldurmamış olmak.(21.10.1986 ve
üstü doğumlu olmak)
-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan
mezun olmak.

16

Destek Personeli
(Temizlik Personeli)

- Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını
ÖZGELİR

KPSS/P94

doldurmamış olmak.(21.10.1986 ve

5

üstü doğumlu olmak)
- MEB onaylı Hijyen belgesine sahip
olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına
dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan
Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık
raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak
pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini
tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. Sadece Destek Personeli pozisyona başvuran
adaylar mezuniyet belgesini veya diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca
ÖZGELİR bütçesine müracaat edecek Destek Personeli MEB onaylı Hijyen Belgesini taratarak
sisteme yükleyeceklerdir.

21 Ekim 2021 – Sayı : 31635

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup
tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda
çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve
Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda
çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından
başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge
yüklenmesi durumunda başvuru red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların
başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım
ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları
halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri 21.10.2021 - 04.11.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav
uygulanmayacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile
bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü
içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.
İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile
çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz
konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web
sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ
yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Soru ve Sorunlar İçin: personelilan@gazi.edu.tr
10049/1-1
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İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
TBMM KARARI
1309 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit
Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyonlar Kapsamında
Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve
Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin
Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2021
Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife
Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGAM)
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
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27
32
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2021/16, K: 2021/62 Sayılı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2016/8776 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/9/2021 Tarihli ve 2017/18232 Başvuru Numaralı
Kararı

33
40
54

İLÂN BÖLÜMÜ
71
a - Yargı İlânları
74
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
96
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
156
Senetlerinin Günlük Değerleri

