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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal

Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “değerlemesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “vasıf değişikliği, asgari tarımsal arazi

büyüklüğü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değer-

lemesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “vasıf değişikliği, asgari tarımsal arazi büyüklüğü,”

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mad-

delerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alan-

larında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 12 nci maddesine” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“g) Tarım arazilerinin değeri: Tarım arazilerinden elde edilecek yıllık ortalama net ge-

lirin, kapitalizasyon oranı kullanılarak hesaplanan değerini,”

“i) Muris: Miras bırakan kişiyi,
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j) Pay Temliki: Elbirliği mülkiyetli taşınmazlarda elbirliği halindeki malikler arasındaki

pay devrini,

k) Kapitalizasyon oranı: Taşınmazın yıllık ortalama net geliri ile gerçek satış değeri

arasındaki oranı,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tarım arazilerinin değerlemesinin yapılması

MADDE 5 – (1) Tarım arazilerinin gelir değeri, değerleme tarihinde, arazilerin opti-

mum koşullarda işletilmesi halinde elde edilecek yıllık ortalama net gelire göre hesaplanır.

(2) Üretim dönemlerine ait gayrisafi üretim değerlerinin hesaplanmasında, çiftçi eline

geçen ürün fiyatları ile verimler dikkate alınır. Çiftçi eline geçen ürün fiyatlarında Türkiye İsta-

tistik Kurumu (TÜİK) verileri ile Bakanlık sistemlerindeki veriler esas alınır. Ürün deseni ve

verimlerin hesabında, değerlemesi yapılacak arazinin veya bu arazilere benzer özellik arz eden

yöredeki diğer arazilerin Bakanlık sistemlerindeki arazilerde yetiştirilen ürünlerin münavebe

dönemine göre yıllık kayıtları esas alınarak belirlenir.

(3) Değerleme yapılan yıl içinde çiftçi eline geçen ürün fiyatlarıyla, arazilerde yetişti-

rilen ürünlerin münavebe dönemine göre yıllık verim ortalamaları çarpılarak araziden elde edi-

len yıllık gayrisafi üretim değeri hesaplanır. Bakanlıkça değerlemesi yapılacak tarım arazile-

rinde mutat münavebeye giren ürünler için yıllık üretim masraflarının, yıllık gayrisafi üretim

değerinden çıkartılması sonucu, ürünlerin yıllık net geliri tespit edilir.

(4) Değerlemesi yapılacak arazide münavebeye giren ürünler dikkate alınarak, Bakanlık

kayıtlarındaki söz konusu arazide yetiştirilen ürün verim değerleri kullanılarak yıllık ortalama

net gelir tespit edilir.

(5) Meyve bahçelerinde; tesis, artış, normal üretim ve eksiliş dönemleri dikkate alınarak,

bu arazilerin ekonomik ömrü boyunca her yıla ait net gelirlerinden yararlanılarak değerleri be-

lirlenir. Meyvesiz ağaçlıklarda ise net gelir; ilk tesis yılı ile kesim yılı arasında ağaçlıktan elde

edilen toplam gayrisafi üretim değeri ile aynı dönemde yapılan toplam tesis ve bakım masrafları

arasındaki fark kadardır. Bunların dışında kalan tarla tarımı ürünlerinden uzun ömürlü olanla-

rında da ekonomik ömrü boyunca her yıl elde ettiği gayrisafi üretim değeri ve yıla düşen mas-

raflar dikkate alınarak arazi değerlemesi yapılır. Meyveli ve meyvesiz ağaçlıklarda hesaplana-

cak masraflar ve gelirler için Bakanlık verileri kullanılır.

(6) Tarımsal gelir değerine yapılacak itirazlar; hesaplamada kullanılan arazilerdeki ürün

deseni ve verimleri, ürün maliyetleri ve çiftçi eline geçen fiyatlar üzerinden yeniden değerlen-

dirilir. Arazilerin ürün desenine, masraflarına ve çiftçi eline geçen fiyatlara yapılacak itirazlarda

Bakanlık ve TÜİK sistemlerindeki kayıtlar esas alınır.

(7) Arazi değerlemesinde kullanılacak kapitalizasyon oranı Bakanlık sistemindeki ka-

yıtlar ile Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinden temin edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Yeter gelirli ve asgari ta-

rımsal arazi büyüklükleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş-

tir.
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“(4) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve

özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar ve örtü altı tarımı yapılan

arazilerde 0,3 hektardır.

(5) Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu tarımsal arazi miktarının yeter gelirli ta-

rımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olması halinde, sahip olunan arazi miktarının yeter gelirli

tarımsal arazi büyüklüklerinin altına düşmemesi şartı ile asgari tarımsal arazi büyüklükleri

veya üzerinde hisselendirme yapılabilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altındaki

tarım arazilerinde hisselendirme işlemi yapılamaz.”

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

alan “on km’den” ibaresi “üç km’den” olarak değiştirilmiş,  aynı fıkranın (c) bendinde yer alan

“tarımsal arazilerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “toplamının ekonomik bütünlük değerle-

rini karşılaması durumunda” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) Tarımsal arazilerin her türlü mülkiyeti devir taleplerinde aşağıdaki

işlemler uygulanır:

a) 5403 sayılı Kanunun 8/B maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, tarım arazilerinde;

ifraz, hisselendirme, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, elbirliği

mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği taleplerinde Ba-

kanlık il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin görüşü alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

b) Paylı mülkiyetli taşınmazlarda, payın tamamının hisselendirilerek diğer paydaşların

hisseleriyle birleştirilmesi durumunda, bu işlemler Bakanlık il/ilçe tarım ve orman müdürlük-

lerinin görüşü alınmaksızın tapu müdürlükleri tarafından doğrudan karşılanabilir.

c) Paylı mülkiyetli taşınmazlarda, payın bir kısmının hisselendirilerek diğer paydaşlara

kısmen devrinin söz konusu olması halinde, Bakanlık il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin

görüşü alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

ç) Paylı tarım arazilerinde, kendisine kalan pay miktarının asgari tarımsal arazi büyük-

lüğünün altına düşürülmemesi kaydıyla bir veya birden fazla paydaşa devrine izin verilir. Bu

işlemlerin Bakanlık il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin görüşü alınarak yapılması gerek-

mektedir.

d) Hazine arazilerinin satışa konu olması durumunda, asgari tarımsal arazi büyüklük-

lerinin altına düşmeyecek şekilde ifrazına ve satılan hisse miktarına bakılmaksızın hisseli sa-

tışına izin verilir. Hazine arazilerinin ifraz taleplerinde Bakanlık il/ilçe tarım ve orman müdür-

lüklerinin görüşü alınarak işlem yapılması gerekmektedir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Murise ait paylı tarım arazilerinde mirasçıların tamamının aynı parsellerde hissedar

olmaları halinde, murisin sahip olduğu pay miktarı, miras payları veya anlaşma koşulları kap-

samında mirasçıların paylarına dahil edilebilir. Bu işlemlerde Bakanlık il/ilçe tarım ve orman

müdürlüklerinin görüşünün alınması gerekmektedir.
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(8) Mirasa konu tarım arazilerinde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesap-

lanmasında, anlaşma sağlanması halinde mirasçıların sahip oldukları ekonomik bütünlüğü haiz

araziler de yeter gelir hesabına dahil edilir.

(9) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki tarımsal arazilerde miras yolu ile intikal işlemleri

norm büyüklükleri esas alınarak 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri doğrultusunda

yapılır.

(10) 5403 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında bulunan tarım arazileri ile

ilgili; elbirliğinin sonlandırılması, paylı mülkiyet olarak intikal, pay temliki ve taksim işlemleri

tapu müdürlükleri tarafından Bakanlık il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine soru konusu edil-

meksizin karşılanabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (g) ve (ğ)

bentlerinde yer alan “altı” ibareleri “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Tarım arazilerinde vasıf değişikliği

MADDE 13 – (1) Tarım arazilerinde vasıf değişikliği işlemleri aşağıdaki hükümler

kapsamında yapılır:

a) Tarım arazilerinde vasıf değişikliği işlemleri Bakanlık ve Bakanlık adına il veya ilçe

tarım ve orman müdürlüklerinin iznine tabidir. Vasıf değişikliği, tapudaki tarımsal arazi vasfının

diğer bir tarımsal arazi vasfına dönüştürülmesi olarak değerlendirilir.

b) Tarım arazisi tescile konu tevhit, ifraz ve vasıf değişikliği işlemlerinin birlikte veya

ayrı ayrı yapılması ile ilgili taleplerde, arazinin tapudaki vasfı ile hali hazırdaki kullanım du-

rumu farklı ise arazinin hali hazırdaki kullanım durumuna göre en az iki ziraat mühendisi ta-

rafından etüt raporunun hazırlanması ve raporda belirlenen vasıf veya vasıflara göre tescil edil-

mesi gerekmektedir. 

c) Tarım arazisi dikili vasfı kazandıktan sonra; üzerindeki çok yıllık meyveli ağaç, ağaç-

çık ve çalı formundaki bitkilerde kesme-sökme yapılsa dahi, beş yıl dolmadan vasıf değişikliği

yapılamaz. Bu süre sonunda hazırlanacak teknik raporla mevcut durumu tespit edildikten sonra

vasıf değişikliği yapılabilir.

ç) Vasıf değişikliği işlemlerinde Ek-1’de yer alan etüt raporu düzenlenir. Dikili tarım

arazilerinin değerlendirmesinde Ek-2’de yer alan ağaç sayıları dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIM
HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yö-

nelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ti-
caret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların kısmen
veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Aktarım tutarı: Bireysel emeklilik sistemine aktarılan birikimi,
b) Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe

yönelik herhangi bir ödeme yapılmamış üyeleri veya çalışanları,
c) Aktüer: Kurum nezdinde tutulan aktüerler siciline kayıtlı gerçek kişileri,
ç) Aktüerya raporu: Emeklilik taahhüt planı kapsamında üyelere veya çalışanlara su-

nulan faydalara, varlık ve yükümlülüklere, hesapların ayrıştırılmasına, aktüeryal hesaplama-
larda kullanılan yöntem ve varsayımlara ilişkin bilgileri içeren ve aktüer tarafından hazırlanıp
imzalanan raporu,

d) Bekleme süresi: Aktarım yapan üyenin, aktarım tarihinden veya aktarımın kısım kı-
sım yapılması halinde ise ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren maluliyet ve ölüm haricinde
bireysel emeklilik sisteminden ayrılamayacağı üç yıllık süreyi,

e) Birikim: Emeklilik taahhüt planı kapsamında ilgili hesaplama tarihi itibarıyla üyelerin
veya çalışanların emeklilik hesaplarındaki tutarı ve/veya ödenmesi taahhüt edilen tutarı,

f) Emeklilik sözleşmesi: 4632 sayılı Kanuna göre yapılan emeklilik sözleşmesini, 
g) Emeklilik şirketi: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan emeklilik şirketini,
ğ) Emeklilik taahhüt planı: Hizmet sunucusunun üyeleri veya çalışanları ile vefatları

halinde bunların hak sahiplerine, emeklilik, erken ayrılma, vefat veya maluliyet hallerinde yap-
mayı taahhüt ettiği ödemelere ilişkin usul ve esaslar ile teamüllerin bütününü,

h) Hizmet sunucusu: Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan
dernek, vakıf, 7/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi
kapsamındakiler hariç olmak üzere sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret
şirketini,

ı) Katkı: Emeklilik taahhüt planı kapsamında prim, aidat ve benzeri adlar altında alınan
emekliliğe yönelik ödemeleri,

i) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
j) Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış

olan üyeler veya çalışanları, 
k) Tanımlanmış fayda esası: Emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, alınan kat-

kılarla kısmen veya tamamen ilişkili olabilen, üyeler veya çalışanların maaşına, hizmet süresine,
unvanına ve benzeri parametrelere bağlı olarak belirlenmesine yönelik esası,

l) Tanımlanmış katkı esası: Emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, emeklilik ta-
ahhüt planı kapsamında alınan katkılar ile bunların getirilerine bağlı olarak belirlenmesine yö-
nelik esası,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Aktarıma İlişkin Usul ve Esaslar

Aktarım yapılabilecek birikimler 
MADDE 4 – (1) Emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikim ve taahhütlere ilişkin

tutarlar, kısmen veya tamamen, emeklilik sözleşmesine aktarılabilir. Bu tarihte tanımlanmış
katkı veya tanımlanmış fayda esasının yahut bunların her ikisinin özelliklerini taşıyan emeklilik
taahhüt planlarında tanımlı bulunan esaslara göre, işveren katkıları dahil fiili aktarım tarihine
kadar gerçekleşen yurt içi ya da yurt dışındaki tüm birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar ak-
tarıma konu edilebilir. 

(2) Aktif ve pasif üyelerin birikimleri emeklilik hizmet sunucusunun yetkili organlarınca
alınan karara göre bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Aktarımın yapılması, aktarım tutarı
ve benzer hususların üye tercihlerine bırakıldığına ilişkin karar alınması halinde aktarıma yö-
nelik üye muvafakatnamelerinin alınması esastır. Aktarımın grup halinde ve her bir üyeyi bağ-
layıcı usulüne uygun alınan kararların olması halinde ise ayrıca aktif üyelerin muvafakatleri
aranmaz. Bu durumda, pasif üyelerin birikimleri de kendilerinin talep veya muvafakatleri alın-
mak suretiyle  bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.

(3) Hizmet sunucusunun üyelerine veya çalışanlarına emeklilik taahhüt planı dışında
teminatlar sunduğu veya taahhütlerde bulunduğu durumlarda, emekliliğe yönelik birikimler
ile ilişkilendirilen varlık ve yükümlülükler ayrıştırılır. 

(4) Aktarımlar, üye veya çalışanlar adına, hesaplarına karşılık gelen ve kişisel olarak
ayrıştırılmış birikimler göz önünde bulundurularak yapılır. 

Aktarım bildirimi
MADDE 5 – (1) Hizmet sunucusu, bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü aktarım

için ilk aktarım yapılmadan önce Kuruma bildirimde bulunur.
(2) Bildirim aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yapılır:  
a) Hizmet sunucusunun adres ve iletişim bilgileri.
b) Hizmet sunucusunun yöneticilerinin ad ve unvanı ile iletişim bilgileri.
c) Hizmet sunucusunun kuruluşuna esas teşkil eden belgelerin birer örneği.
ç) Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca aktarıma ilişkin olarak alınan kararın bir

örneği.
d) Aktarıma ilişkin olarak hizmet sunucusu tarafından hazırlanan ve Ek-1’de asgari

içeriği belirtilen iş planı. 
e) Emeklilik taahhüt planı kapsamında üyelere veya çalışanlara sunulan teminat ya da

taahhütler ile bunların ödenmesine ilişkin kuralları gösterir belgeler.
f) Emeklilik taahhüt planı kapsamında sunulan teminat ve taahhütlerin kuruluş belge-

lerinde açık olarak belirtilmediği durumlarda, bunların varlığını gösterebilecek belgeler.
g) Hizmet sunucusunun, son yıla ait olanlar yeminli mali müşavir tarafından onaylı ol-

mak üzere son üç yıla ait mali tabloları.
ğ) 10 uncu maddede sayılan durumlar için hazırlanan aktüerya raporu.
h) Varsa aktarıma ilişkin hizmet sunucusunun mevzuatında yapılan değişiklikler.
(3) İçeriği Kurumca belirlenen aktarıma ilişkin elektronik veri seti, hizmet sunucusu

tarafından Kuruma yapılacak bildirim ile eş zamanlı olarak, Emeklilik Gözetim Merkezine
gönderilir.

(4) Kurum, hizmet sunucusu tarafından sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek, birikim-
lerin aktarıma uygunluğu ile aktüerya raporunun belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu de-
ğerlendirir. Kurum gerek görmesi halinde hizmet sunucusundan ek bilgi ve belge isteyebilir.
Yapılan bildirime ilişkin değerlendirme, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmasını müteakip
en geç üç ay içerisinde Kurum tarafından sonuçlandırılır. 
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(5) Aktarım işleminin, hizmet sunucusunun bu maddeye göre yaptığı bildirim tarihinden
itibaren bir yıl içinde başlatılamaması halinde, güncellenmiş bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma
tekrar bildirimde bulunulur.  

Aktarıma ilişkin esaslar
MADDE 6 – (1) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla aktarım için hizmet su-

nucusunun yetkili organlarınca karar alınması şarttır. Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca
alınmış karara göre aktarım bireysel veya grup olarak yapılabilir. 

(2) Tanımlanmış fayda esaslı olmayan emeklilik planlarından yapılacak aktarımlarda,
emeklilik birikimlerinin bulunduğu hesapların kişiselleştirilmiş olması, diğer taahhütlerin du-
rumu ve emeklilik taahhüt planının aktüeryal açıdan değerlendirilmesi dikkate alınarak Ku-
rumca uygun görülmesi halinde hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması şartı
aranmayabilir. 

(3) Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki aynı kişiye ait birikimler, aynı
emeklilik sözleşmesine aktarılabilir.

(4) Bir emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler, birden fazla emeklilik şirketine
aktarılabilir.

(5) Aktarım tutarı, emeklilik şirketine nakden ödenir.
(6) Aktarım tutarı üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapılmaz ve

giriş aidatı alınmaz.
(7) Aktarım tutarı ve 7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan katkılar için

devlet katkısı ödenmez. Devlet katkısına hak kazanma süresi, bireysel emeklilik sistemine ilk
aktarımın yapıldığı tarih ile başlar. 

(8) Aktarımın tek seferde yapılması esastır. Bireysel emeklilik sistemine yapılacak ak-
tarımda, hizmet sunucusunun aktifinde bulunan varlıkların nakde dönüştürülmesi veya taah-
hütlerin fonlanmamış kısmının fonlanmasının sağlanması amacıyla, aktarım için 4632 sayılı
Kanuna göre tanınan son tarihe kadar gerçekleştirilmesi ve 5 inci maddede belirtilen aktarıma
ilişkin iş planında belirtilmesi kaydıyla, aktarım kısım kısım da yapılabilir. Bu durumda takip
eden aktarımlar, ilk aktarım aşamasında kurulmuş sözleşme üzerine gerçekleştirilir.

(9) 56 yaşını tamamlamış, en az 10 yıllık kazanılmış süresi bulunan aktif üyeler ve pasif
üyeler ile birlikte hizmet sunucusu düzenlemelerine göre emeklilik hakkı elde etmiş aktif üyeler
talep etmeleri halinde doğrudan emeklilik gelir planına aktarım yapabilir. Birikim amaçlı bi-
reysel emeklilik planına aktarım yapmış aktif veya pasif tüm üyelerin emeklilik koşulları bi-
reysel emeklilik mevzuatına tabidir. Bekleme süresince, vefat ve maluliyet halleri dışında, ka-
tılımcıya emeklilik gelir planı kapsamında yapılan ödemeler haricinde herhangi bir ödeme ya-
pılmaz. Bekleme süresi zarfında, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında
emeklilik gelir planından ödeme yapılabilir ve alınabilecek ödemeler bu sürenin sonunda ka-
tılımcının hesabında birikim kalacak şekilde belirlenir. 

(10) Bekleme süresi zarfında, aktarım ile kurulan bir emeklilik sözleşmesi kapsamın-
daki birikim ve devlet katkısı hesabındaki tutarlar başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz ve
bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkı kullanması durumu da dahil olmak üzere hiçbir
durumda başka bir emeklilik sözleşmesi ile birleştirilemez. 

(11) Emeklilik şirketi aktarım yapılmadan önce, aktarım için önerdiği ürünlerin özel-
liklerine ve yasal kesintilere ilişkin olarak hizmet sunucusu ile üye ve çalışanları bilgilendirir. 

Kazanılmış süre hesabı
MADDE 7 – (1) Üye veya çalışanın hizmet sunucusunun emeklilik taahhüt planına da-

hil olduğu tarih, kazanılmış süreye ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla, bireysel emeklilik sis-
temine giriş tarihi olarak kabul edilir. 

(2) Üye veya çalışanın birden fazla hizmet sunucusundan aktarım yapması halinde,
emeklilik taahhüt planına dahil olunan en eski tarih, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi
olarak alınır.
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(3) Emeklilik taahhüt planı kapsamında yapılacak aktarım tutarına göre bireysel emek-
lilik sisteminde kazanılmış süre hesabı yapılır. Bu süre, emekliliğe hak kazanılmasına ilişkin
sürenin hesabında dikkate alınır. Kazanılmış süre, aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli
olan brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde onuna bölünerek bulunan ay sayısıdır. Kazanılmış
süre hesabında sadece tam aylar dikkate alınır.

(4) Aktarım tutarına istinaden kazanılmış sürenin, üye veya çalışanın emeklilik taahhüt
planında geçirdiği süreden az olması durumunda, eksik olan her ay için ilgili tutarlar, emeklilik
sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde ilgili emeklilik şirketine ödenerek
bu süreler bireysel emeklilik sisteminde kazanılan süreye eklenebilir. Aksi halde, geriye dönük
bu süreler için bir daha ödeme yapılamaz. Kazanılmış süre her halde, üye veya çalışanın emek-
lilik taahhüt planında fiilen geçirdiği süreden daha çok olamaz. Kazanılmış sürenin takibi emek-
lilik şirketi tarafından yapılır. 

(5) Birden fazla emeklilik taahhüt planından bir emeklilik sözleşmesine aktarım yapıl-
ması durumunda, her aktarım tutarı üzerinden kazanılmış süreler ayrı ayrı hesaplanır. Kaza-
nılmış sürelerin toplamı en eski emeklilik taahhüt planına girişten itibaren işleyen süreden fazla
olamaz.

(6) 6 ncı maddenin  sekizinci fıkrası kapsamında üye veya çalışanın birikimlerinin bir
defada aktarılamaması halinde her bir aktarım tutarı için kazanılan süreler ayrı ayrı hesaplanır
ve emeklilik şirketi tarafından bireysel emeklilik sisteminde kazanılan süreye eklenir. Bu şe-
kilde eklenen sürelerin birleştirilmesi emeklilik şirketi tarafından yapılır.

Bireysel aktarım
MADDE 8 – (1) Hizmet sunucusunun yetkili organlarınca bireysel aktarıma yönelik

karar alınması halinde üye veya çalışan, 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak
kaydıyla emeklilik taahhüt planındaki birikimini 6 ncı maddede belirtilen esaslara göre akta-
rımla kurulacak yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesine veya gruba bağlı bireysel emeklilik
sözleşmesine aktarabilir. 

(2) Hizmet sunucusu, yazılı talebin kendisine ulaşmasını müteakip on iş günü içinde,
içeriği Kurumca belirlenen aktarım bilgi ve hesap formunu üye veya çalışana gönderir.

(3) Üye veya çalışan, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte emeklilik şirketine baş-
vurur. İlgili şirket, kişiye talebine göre bir emeklilik planı teklifi sunar; önerdiği ürünlerin özel-
liklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik mevzuatına göre katılımcıya sunulması gerekli
bilgileri verir. Üye veya çalışan, teklifi kabul etmesi halinde, içeriği Kurumca belirlenen aktarım
talep formunu imzalayarak hizmet sunucusuna gönderir ve aktarımın yapılmasını ister.

(4) Hizmet sunucusu, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını müteakip aktarım
tutarını emeklilik şirketinin ilgili hesap numarasına öder. Emeklilik sözleşmesi aktarılan tutarın
emeklilik şirketi hesaplarına intikal ettiği anda yürürlüğe girer.

Grup halinde aktarım 
MADDE 9 – (1) İş hukukuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, hizmet sunucu-

sunun yetkili organlarınca alınmış karara göre tüm üyeler veya çalışanların ya da bunların bir
kısmının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmeleri dahil herhangi bir yeni kurulacak
emeklilik sözleşmesine grup halinde aktarılabilir.

(2) Hizmet sunucusu, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte yazılı olarak emeklilik
şirketine başvurur ve gruba dahil kişilerin bilgilerini elektronik ortamda şirkete gönderir. İlgili
şirket, hizmet sunucusuna gruba uygun bir emeklilik planı teklifi sunar; önerdiği ürünlerin
özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik mevzuatına göre sunulması gerekli bilgileri
hizmet sunucusu ile üye veya çalışanlara verir. Hizmet sunucusu, teklifi kabul etmesi halinde,
aktarım tutarını emeklilik şirketinin ilgili hesap numarasına öder. Emeklilik sözleşmesi aktarılan
tutarın emeklilik şirketinin hesaplarına intikal ettiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aktüerya raporu 
MADDE 10 – (1) Aşağıda sayılan durumlarda, 5 inci maddeye göre Kuruma yapılacak

bildirimden önce aktarıma yönelik aktüerya raporu  düzenlenir:
a) Emeklilik taahhüt planının tanımlanmış fayda esaslı taahhütler içermesi.
b) Emeklilik taahhüt planı tanımlanmış katkı esaslı olmakla birlikte aktarım anında olu-

şacak ek gelir ya da giderlerin üyeler veya çalışanlara bölüştürülmesinin gerekmesi.
c) Emeklilik taahhüt planındaki pasif üyelerin birikimlerinin aktarılması.
(2) Aktüerya raporu, Ek-2’de belirtilen asgari unsurları içerir. 
(3) Aktüerya raporunda, aktüeryal hesaplamaların bu maddede belirtilen amaçlardan

hangisine yönelik hazırlandığı açık olarak belirtilir; aktüeryal varsayımların, aktüerya raporu-
nun hazırlanma amacı ile tutarlı olması sağlanır. 

(4) Aktüerya raporu, hizmet sunucusu ile başka bir şekilde menfaat ilişkisi bulunan bir
aktüer tarafından düzenlenemez.  

(5) 5 inci maddeye göre yapılan bildirimin değerlendirilmesi sürecinde Kurumca gerekli
görülmesi halinde ikinci bir aktüerya raporu düzenlenmesi istenebilir.

Aktüeryal varsayımlar
MADDE 11 – (1) Aktüer, aktüerya raporunda kullanacağı varsayımları, aktüeryal pren-

sipler ve aşağıdaki hususlar çerçevesinde seçer:
a) Ekonomik ve demografik varsayımlardan emeklilik taahhüt planına uygulanabilir

olanlar kullanılır. 
b) Her bir varsayımın tutarlılığı, tek başına ve diğer varsayımlarla ilişkisi ile hesapla-

malara genel etkisi göz önünde bulundurulur. Varsayımlardan sapmaların etkisi, varsayımın
yapısı ve olası sonuçları değerlendirilir. Özellikle, gruptaki kişi sayısının az olduğu durumlarda
varsayımlardaki sapmanın etkisi ayrıca değerlendirilir. 

c) Emeklilik taahhüt planının yapısındaki veya dışsal faktörlerdeki olası değişikliklerin
aktüeryal varsayımlar üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulur.

ç) Aktüeryal varsayımların belirlenmesinde genel verilerin dışında emeklilik taahhüt
planına özel varsayımlar kullanılabilir. 

d) Gruba ait geçmiş aktüeryal gelir ve gider verileri yeterli ve güvenilir kaynaklardan
sağlanabildiği ölçüde geleceğe yönelik tahminlerde kullanılabilir. 

(2)  Aktüer, hesaplamalarda kullandığı bilgileri yeterli ve güvenilir kaynaklardan sağlar.
Hizmet sunucusu tarafından varlıklara, üyelere ve çalışanlara ilişkin olarak sunulan verilerin
denetimi ve güvenilirliğinden aktüer sorumlu değildir. Aktüer, bu şekildeki verilerin ve bilgi-
lerin aktüeryal hesaplamalarda kullanılan varsayımlarla ve önceki dönemlere ait bilgiler ve he-
saplamalarla tutarlı olmasına yönelik değerlendirmelerde bulunur. 

(3) Aktüer, aktüeryal hesaplamaların amacına ulaşmasını sağlayacak yeterli ve uygun
verilerin bulunmadığına kanaat getirdiği taktirde hesaplama yapmayabilir. Aktüer, bu durumu
gerekçeleri ile birlikte Kuruma bildirir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Der-

nek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-

leme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/40)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yük-

seltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak,
kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik,
çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygu-
lanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamında, 2021 yı-
lında yapılacak; bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel zeytin
bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral
gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, ser-
tifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı
tohum kullanım desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark öde-
mesi desteği, yem bitkileri desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev
alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak des-
tekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ve 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı
Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alçak plastik tünel: Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üre-

timde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale gel-
diğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgâr, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak
amacı ile bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak
plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı ünitelerini,

b) Alım satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen
şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Bireysel sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda

ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasını,
e) Bombus arısı: Örtüaltı tarımında polinasyon hizmetinde kullanılmak üzere denetimli

koşullarda yetiştirilebilen, doğal koşullarda genellikle toprak altında yaptığı yuvada koloni ha-
linde yaşayan bir yaban arısı cinsini,
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f) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,

g) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ğ) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
h) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
ı) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibarıyla çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gös-

terir belgeyi,
i) Dane zeytin: Zeytin ağacından hasat edilen ve hiçbir işleme tabi tutulmamış zeytin

meyvesini,
j) Diğer ürünler: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında

desteklenen ürünler dışında kalan ürünleri,
k) Dijital tarım pazarı (DİTAP): Çiftçiler ile alıcıların bir araya gelmesinin sağlandığı

Bakanlıkça oluşturulan dijital platformu,
l) e-Devlet kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu

ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini
sağlayan internet sitesini,

m) Elektronik-imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle man-
tıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

n) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depolara teslim edilen tarım ürünleri kar-
şılığında düzenlenen ve depolanan ürün detayını gösteren; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
nezdinde elektronik olarak saklanan, yetkili ticaret borsalarında satışa çıkarılabilen elektronik
ürün senedini,

o) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma
enstitülerini,

ö) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline gö-
re; yağlık ayçiçeği, soya, kanola, dane mısır, aspir, dane zeytin, zeytinyağı, buğday, arpa, çav-
dar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içinde üretilip sertifikalandı-
rılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere 2021 Yılında
Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum
Kullanım Desteklerine İlişkin Karar uyarınca yapılacak ödemeyi,

p) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Ruhsatlı fındık alanlarının kayıt altına alındığı veri ta-
banını,

r) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,
s) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon

kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
ş) Fidan üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan To-

humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde fidan üretici bel-
gesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

t) Fide üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çer-
çevesinde çilek fidesi için düzenlenmiş fide üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişi-
leri,

u) Geçiş süreci: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik
Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanma-
sından ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,

ü) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürünü,
v) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,
y) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürünü,
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z) Geleneksel zeytin bahçesi: 2021 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve dekarda en
az 8 adet ağaç olan zeytinlikleri,

aa) Grup sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir
araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandı-
rılmasını,

bb) Gübre Takip Sistemi (GTS): Tarımda kullanılan gübrelerin, üretim veya ithalatından
son kullanıcıya kadar bütün tedarik zincirinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan
web tabanlı uygulamayı,

cc) İl/ilçe fındık komisyonu: 14/7/2009 tarihli ve 2009/15203 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlen-
mesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak oluşturulan il/ilçe fındık
komisyonunu,

çç) İl/ilçe keşif komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,

dd) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
ee) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluştu-

rulan il/ilçe tahkim komisyonunu,
ff) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan

il/ilçe tespit komisyonunu,
gg) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan iyi tarım uygulamaları birimlerini,
ğğ) İTUD: İyi tarım uygulamaları desteğini,
hh) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe göre yapılan tarımsal faaliyeti,
ıı) İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe

uygun olarak düzenlenmiş belgeyi,
ii) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (İTUY): 7/12/2010 tarihli ve 27778

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği, 
jj) Kapama bahçe: Tek türle dikim normlarına uygun olarak tesis edilmiş alanı,
kk) Kaplanmış tohum: Kullanılacak tohum miktarını azaltmak, tohum ekimini kolay-

laştırmak ve mekanizasyona uygun hale getirmek, tohumları toprak kökenli hastalıklara ve za-
rarlılara karşı korumak, tohumların çimlenme kapasitelerini artırmak ve besin maddesi sağla-
mak amacıyla farklı etkilere sahip preparatlarla farklı oranlarda muamele edilmiş tohumları,

ll) KEP: Resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası stan-
dartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan sistemi,

mm) Koloni: Canlı döller üretebilen bir ana arı ve bunun dölleri olan işçi arılardan olu-
şan birimi,

nn) Küçük aile işletmesi: 2021 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette
bulunduğu tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmeyi,

oo) Muvafakatname-1: EK-11’de yer alan belgeyi,
öö) Nadas: Tarım arazisinin bir sonraki üretime hazırlık amacıyla toprak işlemesi ya-

pılarak dinlenmeye bırakılmasını,
pp) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bu-

lunduran, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzelterek, bitki besin madde-
lerinin yarayışlılığını artırmak suretiyle alımını kolaylaştıran bitkisel ve/veya hayvansal kökenli
atık ve/veya artıklardan elde edilen ürünleri,

rr) Organomineral gübre: Organik muhtevanın ve/veya organik gübrelerin bir veya bir-
den fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile karışımı veya reaksiyonu ile elde
edilmiş ürünleri,

ss) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,
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şş) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kont-
rol bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri
tabanını,

tt) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (OTY): 18/8/2010
tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma-
sına İlişkin Yönetmeliği,

uu) Organik tarım: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe
göre yapılan tarımsal faaliyeti,

üü) Organik tarım birimi (OTB): Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik
tarım birimlerini,

vv) OTD: Organik tarım desteğini,
yy) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından
oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

zz) Örtüaltı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibarıyla, örtüaltı üretimi yapan
çiftçilerin ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

aaa) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında
bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duy-
duğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tu-
tulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda
bulunan tarımsal yapıyı,

bbb) Ruhsatlı fındık alanı: 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve izin verilen
arazilerde fındık üretimi yapılan fındık kayıt sisteminde kayıtlı alanı,

ccc) Sertifikalı giriş: Nitelikli elektronik sertifikanın kimlik doğrulama amacıyla kul-
lanılarak web uygulamasında oturum açılmasını,

ççç) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen fidan sertifi-
kasında, fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği
fidanı,

ddd) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

eee) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan süper elit, ön elit, elit, ori-
jinal/temel ve sertifikalı sınıfındaki tohumluğu,

fff) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifika-
sında, fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve ürün
elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

ggg) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya ÖKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,
ğğğ) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faali-

yeti gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,
hhh) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kul-

lanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
ııı) Tasiriye faturası: Hazine ve Maliye Bakanlığının müteselsil seri ve sıra numarası

taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çift-
çiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı soyadı, bağlı
olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi
ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

iii) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
jjj) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından gö-

revlendirilmiş/yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
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kkk) Tohum üreticisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetme-
liği çerçevesinde tohum üretici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

lll) Tohum yetiştiricisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönet-
meliği çerçevesinde tohum yetiştirici belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

mmm) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik
gibi generatif ve vejetatif bitki kısımlarını,

nnn) Tohumluk analiz raporu: Tohumlukların laboratuvar analizlerinin sonuçlarının
gösterildiği raporu,

ooo) Tohumluk bayisi: Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönet-
meliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

ööö) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri
sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu
tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

ppp) Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştir-
mek olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri,

rrr) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,
sss) TVYS: Tohum veri yönetim sistemini,
şşş) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün

türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,
ttt) Ürün sertifikası: Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilen

ürün ve girdilere düzenlenen sertifikayı,
uuu) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği

havzalar: Aksaray ili; Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Sultanhanı ilçeleri,  Ankara ili; Bala,
Haymana, Gölbaşı, Şereflikoçhisar ilçeleri, Eskişehir ili; Alpu, Beylikova, Çifteler, Mahmu-
diye, Mihalıçcık, Sivrihisar ilçeleri, Hatay ili; Kumlu,  Reyhanlı ilçeleri, Karaman ili; Ayrancı,
Kazımkarabekir, Merkez ilçeleri, Kırşehir ili; Boztepe, Mucur ilçeleri, Konya ili; Akören, Ak-
şehir, Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hal-
kapınar, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu ilçeleri,
Mardin ili; Artuklu, Derik, Kızıltepe ilçeleri, Nevşehir ili; Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir ilçeleri,
Niğde ili; Altunhisar, Bor, Çiftlik, Merkez ilçeleri, Şanlıurfa ili; Viranşehir ilçelerindeki yerle-
ri,

üüü) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarında kontrol
ve/veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel ki-
şileri,

vvv) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumculuk Sektöründe Yetkilen-
dirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi
almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

yyy) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

zzz) Zeytinyağı: Natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı veya ham zeytin-
yağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren natürel zeytinyağlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim

komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve yet-
kilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  8 Aralık 2021 – Sayı : 31683



Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 6 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında

ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez
ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları Yönetmelikte
belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-
yanda bulunan çiftçilerin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmaması
hususunda karar verir. Eğer destekleme ödemesi yapılmış ise ilgili destekleme için yapılan
ödemenin geri alınması hakkında karar alır. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven ya-
pılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticilerin beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından
yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edi-
len üreticiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar
verir.

b) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi
bir kastı olmaksızın, fazla destekleme ödemesinden yararlandığı belirlenenlerin, kendi rızaları
ile fazla aldıkları miktarları 24 üncü maddede belirtilen, idari hata sonucu yapılan ödemelerin
iadesine ilişkin süre içerisinde iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanma-
larına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulu-
nanlara ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak
üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yer-
lerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

d) Fark ödemesi desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odalarının temsilcileri ile
bulunan yerlerde Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Borsası temsilcisi, ilçelerde ise varsa Sanayi ve
Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası temsilcilerinin dahil edilmesine karar verir.

e) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten iti-
baren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe tahkim komisyonunun talebi üzerine; çiftçi bazında
işlediği kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında çiftçi icmalini
il/ilçe tahkim komisyonuna gönderir. Bu icmal, il/ilçe tahkim komisyonu tarafından ilçe sınırları
içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

f) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder.
18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların
Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk se-
zonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır
ve prese fabrikaları tarafından çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden
fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alı-
nan kütlü pamuk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabri-
kalarında işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

g) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini
kontrol eder.

ğ) Dane zeytin için hasat başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
h) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.
ı) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının belge doğrulama web

adresi üzerinden çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerine dair beyan olup olma-
dığının kontrol edilmesini sağlar.
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i) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından; çiftçilerin ibraz ettiği belgelerin incelemeye
tabi tutulduğunun bildirilmesi halinde, il/ilçe müdürlükleri tarafından gerçek üretim yaptığı
tespit edilenlere ödeme yapılmasına karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü
MADDE 7 – (1) Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve destekle-

melerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğde anılan sertifikalı tohum kullanım desteği
için 19/10/2020 tarihinden, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için
21/4/2021 tarihinden, diğer desteklemeler için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve
ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3’te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme
Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar.
Dilekçe ekinde yer alan EK-4 Destekleme Talep Formunda yararlanılmak istenen destek adının
onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alın-
maz. Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve yetki verilmesi halinde çiftçiler izin ve-
rilen iş ve işlemler ile destekleme başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirler. Elek-
tronik ortamda kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen ve erişilebilen bilgi ve belgeler çiftçi-
lerden talep edilmez.

(2) 2021 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı
organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı
gelir desteğine başvurmuş sayılırlar.

(3) Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4’te yer alan Destekleme Talep
Formunda belirtilen belgeleri, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre belge
teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belge teslim bitiş ta-
rihi sona eren desteklemeler için müracaatta bulunulamaz.

(4) EK-4’te yer alan Destekleme Talep Formu iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası
imza karşılığında çiftçiye teslim edilir, diğer nüshası çiftçinin ÇKS/ÖKS başvuru dosyasında
muhafaza edilir. 

(5) Kadastro görmemiş köylere ilişkin il/ilçe tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma
planına göre her köy için son müracaat tarihi, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvi-
mine göre belge teslim bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenebilir. Bu tarih, 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre on beş gün önceden çiftçilere ilan edilmesi ama-
cıyla ilgili muhtara tebliğ edilir.

(6) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları
görevleri yapar.

(7) Başvuru yapan çiftçilerin özlük, arazi ve ürün bilgilerinde değişiklik olması halinde,
ilgili yönetmelikler kapsamında ÇKS, ÖKS ve FKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

(8) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle
yararlandırılmamaları yönünde il/ilçe tahkim komisyonunca karar alınan çiftçilerin başvuruları,
EK-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destek-
leme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı
sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi
yapılmaz.

(9) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi
olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının il/ilçe müdürlüğünce
görülerek onaylanması ve kopyasına “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılması durumunda alınır.
Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması duru-
munda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatı üzerine verilmiştir” ibaresi
yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.
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(10) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler
tarafından ibraz edilen alım satım belgesi ve tasiriye faturasının kopyası il/ilçe müdürlüğünce
“Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise hangi destekten yarar-
landığına ilişkin ibare yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından
beş yıl süreyle saklanır.

(11) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca çiftçilere dağıtılan üretim mater-
yalleri için; İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri
ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse
edilen ve çiftçi katkısı alınarak çiftçilere dağıtılan üretim materyalleri destek miktarı, çiftçilere
verilecek toplam destek miktarından düşülmez. Bu ve benzeri durumlarda kurumlara kesilmiş
fatura ekinde, dağıtım yapılan çiftçilere ait miktar bilgilerini gösterir onaylı liste fotokopisi
çiftçinin dosyasına eklenerek destekten yararlandırılır.

Mazot ve gübre desteği
MADDE 8 – (1) Çiftçilere, 2021 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan

ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi ya-
pılır.

(2) Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen; yağ-
lık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale,
çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru so-
ğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen
miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.

(3) Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen ürün-
lerin, 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar eki listede belirtilen havzalar dışında
yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.

(4) 2021 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden ya-
rarlanmak istememeleri halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31/12/2021 tarihine kadar
yazılı olarak bildirirler.

(5) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sa-
dece bir üretim için ödeme yapılır. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dik-
kate alınır.

(6) Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması ha-
linde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep
etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden çiftçiye ödeme yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
MADDE 9 – (1) 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uy-

gulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede
yer alan havzalarda, 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2021
üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak
üzere desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda des-
tekten yararlanırlar. ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi öncesi veya
sonrası ürün tespitinin yapılması halinde bu çiftçiler de fark ödemesi desteğinden yararlanır-
lar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve
esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri
üretenler ve YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler (kullanım şekilleri tohumluk olanlar
dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanırlar.
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(3) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda, 2021 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine %50 ilave destek ödemesi
yapılır, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

(4) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün
bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek
köy/mahalle bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim
komisyonu karar verir.

(5) 2021 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu
Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler
kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır. 31/8/2021
tarihli ve 4427 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında İklimsel Fak-
törlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere
Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar kapsamında desteklenen ürünlerin verim de-
ğerlerinin hesaplanmasında verim kayıpları oranları dikkate alınır.

a) Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar
destekleme ödemesi yapılır.

b) Dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği uygulamalarında aşağıdaki tabloda
yer alan verim miktarlarına kadar destekleme ödemesi yapılır.

(6) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım sa-
tım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince
kabul edilir.

(7) Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlen-
mesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası
birlikte değerlendirilir.

(8) Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belir-
lenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi birlikte değer-
lendirilir.

(9) Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Müra-
caatlarda desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının ekim normuna
bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Ekim normuna uygun olan arazi miktarı
esas alınarak destekleme ödenir. Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum
ve sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile
karşılaştırılır.

(10) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Dane zeytin hariç diğer fark ödemesi desteklemelerinde; üretim yılına ilişkin hasat

tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi,
dane zeytinde ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca o üretim yılı için belirlenen hasat başlangıç
ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi.

b) Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil
beyannamesi ibrazı istenir, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gör-
düğü durumlarda üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi
arasındaki süreyi içeren borsa tescil beyannamesi istenir. Ancak desteğe konu ürün için
DİTAP’da sözleşme kaydı bulunan çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmez.

c) Lisanslı depolara ürününü teslim eden çiftçilerden ELÜS belgesi istenir. Ancak ELÜS
belgesi ibraz eden çiftçilerden alım satım belgesi ve borsa tescil beyannamesi istenmez.
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ç) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına
düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belge fotokopisi;

1) Tohum satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz.
2) Tohumluk bayisi tarafından faturaya; “Bu fatura ile satışı yapılan tohumluk,

............tarih ve.......no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.
3) Beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise “Tohumluk Ana-

liz Raporu” istenir. Tohumluk analiz raporu bir yıldan eski olamaz. 
4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohu-

mun ekiliş tarihinden ve sertifikalı tohum faturasının tarihinden önce olur.
d) Kendi yetiştirdiği kütlü pamuğu kendi nam ve hesabına çırçır ve prese fabrikalarında

çırçırlama işlemine tabi tutan ve elde edilen lif (mahlıç) pamuğu lisanslı depolara en az 30 gün
süreyle teslim eden çiftçilerden; çırçırlama bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı, so-
yadı, açık adresi, çiftçi tarafından getirilen kütlü pamuk miktarı ve elde edilen lif pamuk mik-
tarını gösterir işletme bedeli faturası istenir. Bu kapsamda başvuru yapan üreticilerin çırçırlama
randımanı %38 olarak hesaplanır.

e) Zeytinyağı için tasiriye faturası veya kanuni defter;
1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin

sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olur.
2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise üretilen

zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken
bilgilerin açıklama yapılmak suretiyle kanuni defterlerde kayıt altına alınması gerekmektedir.
İl/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak
onaylanması halinde tasiriye faturası yerine kabul edilir.

3) Çiftçiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi çiftçiye ait en erken tarihli tasi-
riye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye faturasından
önce olmaz.

f) Çiftçilerin ÇKS’ye kayıtlı arazilerinden elde ettikleri fark ödemesi desteğine konu
ürünleri işletmelerinde kullanmaları durumunda; desteklemeye konu ürünlere ilişkin düzenle-
nen alım satım belgesi veya destekle ilgili bilgileri içermesi kaydıyla kanuni defter kayıtları
desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının fotokopisi üzerine, il/ilçe müdürlüğü tarafın-
dan “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak alım satım belgesi yerine kabul edilir. Bu tür kayıt-
larda borsa tescil beyannamesi aranmaz.

Katı organik-organomineral gübre desteği
MADDE 10 – (1) Katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici

ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre kullanan çiftçilere
yönelik destekleme uygulama esasları ve bu ödemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ile ilgili
hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) GTS’de 1/9/2020-31/8/2021 tarihleri arasında satış kaydı yapılan katı organik-orga-
nomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon
sonucu elde edilen organik gübreler için 2021 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere arazi
varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik top-
rak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler
destekleme kapsamındadır.

c) Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100
kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde
edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır.

(2) 2021 üretim yılında katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak is-
temeyen çiftçilerin bu taleplerini 31/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine
yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
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Küçük aile işletmesi desteği
MADDE 11 – (1) ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar

veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve,
sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2021 üre-
tim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

(2) Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
yapan çiftçilerin ÖKS’ye kayıtlı olmaları gerekir.

(3) 2021 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde
birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yarar-
landırılır.

Organik tarım desteği
MADDE 12 – (1) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS’de ve

ÇKS’de 2021 üretim yılında kayıtlı, 2021 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün ser-
tifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre
başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2021 yılı ha-
sadı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’de ve ÇKS’de
2021 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(3) OTD ödemesi, 2021 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuru-
luşça kontrolü yapılmış ve OTY hükümlerine göre uygun bulunmuş geçiş süreci-2, geçiş sü-
reci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden destekle-
meye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTY’ye göre düzenlenen ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur.
Ürün sertifikası adına düzenlenmiş kişi veya düzenlenmiş bir sertifikada sertifikalandırılan
ürünün kaynak kişisi olanlar da desteklemeden yararlanabilirler.

(5) OTD ödemesi; 2021 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapı-
lan alanlarda, OTBİS’te ve ÇKS’de kayıtlı ürünlerin alanları üzerinden hesaplanır.

(6) OTD ödemesi, 2021 üretim yılında farklı hasat döneminde art arda yapılan birden
fazla üretimlerde, toplam ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için he-
saplanır.

(7) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran
çiftçiye aittir.

(8) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve OTY’ye uygun olan gerekli
düzeltmeleri yapmak zorundadırlar.

(9) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(10) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB tarafından ön inceleme yapılır. OTD mü-

racaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır.
Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin so-
rumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü
her türlü denetime de tabidir.

(11) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çift-
çilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(12) Ön incelemede, OTB tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile
OTBİS’te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB tarafından gerektiğinde yerinde tespit ça-
lışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları
arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanılır. Çiftçilerin
OTBİS ve ÇKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuru-
luşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak
tespit edilmesi halinde söz konusu desteklemeden faydalanmaması için gerekli tedbirler alınır.
OTB gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
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İyi tarım uygulamaları desteği
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler ve alanlar iyi tarım uygulamaları des-

teğinden yararlandırılır:
a) ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde, yetki-

lendirilmiş kuruluşlarca 2021 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre
düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar.

b) 1. Kategoride yer alan ürünlerde iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandı-
rılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları.

(2) ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden
yararlandırılır.

(3) 1. Kategoride belirtilen ürünlerde örtüaltında iyi tarım uygulamaları sertifikasına
sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’de
kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(4) 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları
sertifikasına sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilen sertifikaların
ÇKS’ye işlenmesi sonucu, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla
desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(5) Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sa-
dece bir üretim için ödeme yapılır.

(6) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile ta-
rımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürünün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro
gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro geçmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyon-
ları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtüaltı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini
düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(7) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’den yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçilerin talep ettiği Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

(8) 1. Kategori (Açıkta üretim), 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi ta-
rım uygulamaları yapan çiftçiler, 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında düzenlenen ve 2021
yılında geçerli olan İTU Sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer
alan İTU Destekleme Ödemesi Sertifika Ekini, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Tak-
vimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler.

(9) 1. Kategoride (Örtüaltı üretim) belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan
çiftçiler, 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında düzenlenen ve 2021 yılında geçerli olan İTU
Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU Destekleme Öde-
mesi Sertifika Ekini ve EK-7’de yer alan Örtüaltı Alanlarda İyi Tarım Uygulamalarına Ait
Kayıt Sistemi Belgesini, EK-2’de yer alan Destekleme Uygulama Takvimine göre il/ilçe mü-
dürlüğüne teslim ederler.

(10) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-6 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdür-
lüklerinden alacakları 2021 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-7’ye uygun olarak tanzim edi-
lir.

(11) İTUD kapsamında İTUB tarafından İTUD müracaatları başladıktan sonra ön in-
celeme başlatılır.

(12) İTUD’de ön inceleme, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler
ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem ra-
porlarında yer alan bilgiler karşılaştırılarak tamamlanır.

(13) İTUD ön incelemesinde, iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik hükümleri
gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya
bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçiler inceleme kapsamına alınır.
Ayrıca destek başvurusu yapan çiftçi sayısının örnekleme yöntemi ile en az % 25’i de inceleme
kapsamına alınır.
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(14) İTUD’de incelemede; İTUB tarafından çiftçilerin üretim alanlarının ve/veya işlet-
melerinin yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar
arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları ta-
rımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(15) İTUD’de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incele-
mesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(16) İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt
ettirdikleri bilgiler ile İTU Sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri
belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir.
İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(17) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, il/ilçe müdürlüklerince daha sonra tespit edi-
lecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön ince-
leme ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Bombus arısı kullanım desteği
MADDE 14 – (1) Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı

Bombus arısı kullanan çiftçilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:
a) Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı çiftçilere,

Bakanlıkça Bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden,
o yıla ait üretim sezonu boyunca Bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni
başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Birden fazla il/ilçede serası bulunan çiftçi, destekleme başvurusu için seralarının bu-
lunduğu il/ilçelerin birine müracaatta bulunur.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fa-
tura bilgileri kaydedilir.

ç) Aynı yıl içerisinde her bir 0,5 dekar örtüaltı ünitesi için bir koloniden fazlasına ödeme
yapılmaz. Birden fazla örtüaltı ünitesi bulunan çiftçinin, her bir ünitesinde kullanılan Bombus
arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

Yem bitkileri desteği
MADDE 15 – (1) 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uy-

gulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede
yer alan havzalarda,  2021 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem
bitkileri desteğinden yararlanır.

(2) Ödemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında bulunan yem bitkilerinin grupları aşağıda

bulunan tabloda belirlenmiştir:
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b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden
önce EK-8’de yer alan Yem Bitkileri Desteği Tarım Arazisi Beyan Formu ile müracaat eder.

c) İl müdürlükleri müracaat sürelerini, EK-2’de belirtilen tarihler arasında kalmak şar-
tıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

ç) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10
dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü so-
nucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu
ile değerlendirmeye alınır.

d) Çiftçiler çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişlerini ilk üretim yılından
itibaren ÇKS’ye kayıt yaptırmaları halinde destekleme süresince müracaat ettikleri yıl için des-
teklemeden yararlanır. 

e) Çok yıllık yem bitkisi ve yapay çayır mera ekilişi kapsamında destekleme ödemesi
yapılan bir parselin satış veya kiralama yoluyla çiftçinin değişmesi durumunda; yeni çiftçinin
ÇKS kayıt ve/veya güncellemelerini yaptırması ve yem bitkileri destekleme şartlarını devam
ettirmesi kaydıyla desteklemeden kaldığı yıldan yararlandırılır.

f) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yıl, korunga, ak üç-
gül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (loliumperenne), domuz ayrığı,
kamışsı yumak, otlak ayrığı için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen her yıl
için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Yonca ve korunga, ilk yıl çi-
çeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde
destekleme ödemesine hak kazanılır. Ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu ilk yıl çiçeklenme
başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde veya vejetatif
gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme öde-
mesinden faydalandırılır. Kılçıksız brom, domuz ayrığı, çok yıllık çim (loliumperenne), kamışsı
yumak, otlak ayrığında ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla ya da vejetatif
gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme öde-
mesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinin
başvuruları ürünün ilk hasadının yapıldığı yılda kabul edilir.

g) Yapay çayır mera tesisleri için üniversiteler, bölgede bulunan tarımsal araştırma ens-
titüleri veya il müdürlüklerince o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karı-
şımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan EK-9’da
yer alan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi il/ilçe müdürlüğünce onaylanır. Yapay çayır mera
tesisinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da
uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesi yapı-
lır.

ğ) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı
ve yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla,  tek yıllık yem bitkilerinden
italyan çimi (loliummultiflorum) ekilişlerinde ise ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edil-
diğinde ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldı-
ğında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır.

h) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı
dönemde; silajlık soya ekilişlerinde alt yaprakların sararmaya başladığı ve maksimum tohum
oluşum evresine geldiği dönemde; sorgum otu, sudan otu ve sorgum-sudan otu melezi ekiliş-
lerinde ise süt olum döneminde silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine
hak kazanılır.

ı) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan çavdar, yulaf ve tritikalede,
başakların süt olum döneminde yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da otlatma yapıldığında
destekleme ödemesine hak kazanılır.
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i) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkilerinin birbirleri veya
kendi aralarındaki karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları
il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim
komisyonu kararı ile belirlenebilir.

j) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda 2021 üretim yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük
ürünleri için %50 ilave destek ödemesi yapılır.

k) Sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru
şartlarda da yetiştirilen yonca, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu silajlık soya, sorgum otu,
sudan otu, sorgum-sudan otu melezi ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılması, il mü-
dürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim ko-
misyonu kararı ile belirlenebilir ve kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri destekleme birim
fiyatından destekleme ödemesi yapılır.

l) Aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilmez. Aynı parsele münavebe
uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalan-
dırılır.

m) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece
birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim
yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş de
destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

n) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık
yem bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden fay-
dalandırılır.

o) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri ilk üretim
yılından itibaren, yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga, ak üçgül, çayır
üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (loliumperenne), domuz ayrığı, kamışsı
yumak, otlak ayrığı ekilişi için ise üç yıl süreyle ÇKS’ye girişi yapılır. İl/ilçe müdürlükleri
başvurusu yapılan çok yıllık yem bitkisi ekilişlerini her yıl kontrol eder ve tespit edilen alanı
ve/veya parseli EK-10’da yer alan tutanağa bağlayarak çok yıllık yem bitkisi için ödeme icmalini
oluşturur.

ö) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.
Sertifikalı tohum kullanım desteği

MADDE 16 – (1) 2021 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe
esas diğer ürünleri ise 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygu-
lanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede yer
alan havzalarda yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak ekim/dikim yapan
çiftçiler sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

(2) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla ser-
tifikalı tohum kullanan YTK’lar da bu destekten yararlanır.

(3) Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının, aşağıdaki tabloda yer
alan ürünlere ait ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz, büyük olması
durumunda ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alan esas alınır, o ürüne ait ÇKS’de beyan
edilen alanın küçük olması durumunda ise beyan edilen alan esas alınır.
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(4) Kaplanmış tohumlar için faturada yer alan kaplanmamış tohum miktarı desteğe esas
alınır.

(5) ÇKS’de 2021 üretim yılına kayıtlı ekim/dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifi-
kalı Tohum Kullanım Desteği 2021” bölümüne kaydedilir. 2021 yılı güzlük ekim/dikimleri
2022 yılı destekleme tebliği kapsamında değerlendirilir.

(6) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri, TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına kaydeder. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden destekleme
ödemesi yapılmaz.

(7) TBS, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını
kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifika, TBS’de yer alan “ser-
tifikayı kullanan işletmeler raporu” ile birlikte sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir.
Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk
bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dı-
şındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(8) Sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, To-
humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üre-
ticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadır.

(9) Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Tohumluk satış faturası;
1) Sertifikalı tohum kullanım desteği başvurusu yapan çiftçi adına olmalıdır.
2) Tohumluk satış faturası, 2020 yılı güzlük ekilişler için 1/1/2020 tarihi veya sonra-

sında, 2021 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise 1/7/2020 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş
olması gereklidir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz. Ekim dönemi aralığı
gerekli görüldüğü hallerde il/ilçe tahkim komisyonunca belirlenir. 

4) Tohum üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından; “bu fatura ile satışı yapılan tohum-
luk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura düzenlenir.

5) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika nu-
maraları ve tohum miktarları faturada belirtilir.

6) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
7) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, tohum üreticisi veya tohum-

luk bayisi tarafından karışıma ait tohum miktarları ayrı ayrı yazılarak belirtilir.
8) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, desteklemeye esas ürüne ait

tohum miktarı sisteme kaydedilir.
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b) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibarıyla sertifika bir yılını doldurmuş
ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi
de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden
itibaren bir yıldır.

c) Kamu kuruluşları hariç fatura düzenleyen kişiye ait tohum üretici belgesi veya doku
kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi fotokopisi istenir.

Sertifikalı tohum üretim desteği
MADDE 17 – (1) Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarınca yurt içinde

üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1’de listelenen türlerin tohum-
lukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) ÇKS’ye kayıtlı tarım arazilerinde tohumluk üreten ve sertifikalandıran ÇKS’ye ka-
yıtlı YTK’lar, 2021 üretim yılı sertifikalı tohum üretim desteğine başvuru yapar.

(3) Bakanlıkça yetki verilmesi halinde sertifikalı tohum üretim desteğine başvurular
e-Devlet kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılabilir.

(4) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, başvuruyu yapan YTK’nın Yetki-
lendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi sahipliği, ÇKS kaydı ve ilgili alt birliğe üyeliği TBS
tarafından online kontrol edilir.

(5) Sertifikalı tohum üretim desteğinden yararlanmak isteyen YTK’lar, başvurularını
ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne yaparlar. İl/ilçe müdürlüklerince Yetkilendirilmiş
Tohumculuk Kuruluşu Belgesinin geçerlilik süresi, ÇKS kaydının güncelliği ve ilgili alt birliğe
üyeliği kontrol edilir. Başvurusu uygun görülen YTK’lara TBS kullanıcı tanımlaması yapılır
ve veri giriş yetkisi verilir.

(6) TBS kullanıcı tanımlaması yapılan ve veri giriş yetkisi verilen YTK’lar;
a) Veri girişlerinde sorumluluğun YTK’ya ait olduğunu,
b) Veri girişinden önce TBS’de kendilerine açılan panelde, sorumluluk beyanı ve veri-

lerinin işlenmesine dair rıza beyanını onaylaması gerektiğini,
c) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgileri sisteme

kaydetmeyi,
kabul etmiş sayılır.
(7) EK-16’da yer alan bilgiler ile 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine

Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında lisanslı olarak üretmiş oldukları
sertifikalı tohumluk üretim miktarı ve bu sertifikalara bağlı olarak yapılan tohumluk satışlarını
gösteren faturalara ilişkin almış oldukları destekleme miktarları, Bakanlıkça kamu kurumu ve
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile paylaşılabilir.

(8) YTK’lar destekleme süreci ile ilgili talep edilen bilgi ve belgeyi beş iş günü içeri-
sinde ibraz etmekle yükümlüdür.

(9) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler;
a) YTK’larca satışı tamamlanan her bir tür için tek icmal oluşturulmalıdır.
b) YTK tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin teslimi yapılır.
c) YTK, kaplanmış tohum faturalarında kaplamadan önceki tohum miktarını belirtir ve

EK-12’yi doldurur. Ödeme işlemlerinde bu miktar esas alınır.
ç) Tohumluk faturalarının tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
d) Desteklemeye esas tohumluklara ait sertifikasyon dönemi 1/7/2021-30/6/2022 tarih-

lerini kapsamalıdır. Sertifikanın düzenlenme tarihi ile 30/10/2022 tarihleri arasındaki faturalar
desteklemeye esas alınır. Bu tarihten sonraki faturalar destekleme kapsamında değerlendiril-
mez.

e) Başvuruyu kabul eden il/ilçe müdürlüğü, YTK’nın ve/veya YTK ile sözleşmeli üre-
tim yapan tohum yetiştiricilerinin, tohumluk üretimi yaptıkları parsellerdeki üretim ve yüzöl-
çümü bilgilerinin doğruluğunu; 2021 üretim yılı ÇKS kayıtları, uydu görüntüleri, tarla kontrol
raporları üzerinden kontrol eder. Kontrol sonucu uyumsuzluk tespit edilmesi halinde uyumlu
olmayan alandan üretilen tohumluklar destekleme kapsamında değerlendirilmez.
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f) YTK tarafından sisteme kaydedilen desteklemeye esas tohumluk fatura bilgileri ile
beyan edilen faturalar il/ilçe müdürlüğünce karşılaştırılır. Uyumsuz olanlara destekleme öde-
mesi yapılmaz.

(10) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilere, ürettikleri sertifikalı tohumluğu eken/diken
YTK’lar tarafından düzenlenen fatura veya destekle ilgili bilgileri içermesi kaydıyla kanuni
defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının fotokopisi üzerine, il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak fatura yerine kabul edilir. 

(11) Sertifikasyon kuruluşlarınca, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgiler TBS’de
yer alan sertifika veri tabanına kaydedilir.

(12) TVYS’de düzenlenemeyen sertifikaların TVYS’ye tanıtılması, görev alanındaki
kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır.

Sertifikalı fidan üretim desteği
MADDE 18 – (1) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve

satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan
üretim desteği ödemesi yapılır.

(2) Sertifikalı fidan üretimi desteğine, fidan üretici belgesine sahip gerçek ve tüzel ki-
şiler başvuru yapabilir. Bakanlıkça yetki verilmesi halinde sertifikalı fidan üretim desteğine
başvurular e-Devlet kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılabilir.

(3) Başvuru esnasında il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:
a) e-Devlet kapısı üzerinden kontrollerin yapılamaması durumunda, fidan üretici bel-

gesinin başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği, fidan üreticisinin ilgili alt birliğe üyeliği ve ÇKS
kayıtlarının güncelliği kontrol edilir.

b) Başvurusu uygun görülen fidan üreticilerine, TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve
veri giriş yetkisi verilir.

(4) Fidan üreticileri, TBS’ye veri girişinden ve verilerin doğruluğundan sorumludur-
lar.

(5) Fidan üreticileri tarafından alım/satım belgesinde (fatura), faturanın satışı yapılan
sertifika ile illiyet bağını gösterir “bu fatura ile satışı yapılan fidanlar, ........tarih ve.....no’lu
fidan sertifikasına aittir ve …..ile…….etiket aralığındadır.” ibaresi konularak fatura tasdik edi-
lir.

(6) Fidan üreticileri tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin tes-
limi yapılır.

(7) Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel esaslar şunlardır:
a) Fidan üreticilerine ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulur.
b) Fidan alım/satım belgelerinin tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.
c) Desteklenecek fidanlara ait sertifikasyon dönemi aşağıda verilmiştir. Fidan sertifi-

kalarının bu tarihler aralığında düzenlenmiş ve 2021 beyanname yılına ait olması gerekir.

(8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de yer
alan sertifika veri tabanına kaydederler.
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Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
MADDE 19 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak bağ ve kapama bahçe tesisinde

kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidan, yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk ba-

yisinden temin edilmiş olmalıdır.
b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidan; yurt içinde üretilmiş, TTSM

veya Karacabey Fidan Fide Test Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fi-
de veya standart fidan sertifikasına ve antepfıstığı anacında ise üretim materyali sertifikasına
sahip olmalıdır.

c) 2018 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve ser-
tifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2021 üretim yılı dikimle-
rinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

ç) 2019 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve ser-
tifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2020 yılında faturalandırılan
fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmayacak olup 2021 yılında faturalandırılmış fidanlar
ise bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.

d) 2020 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan, serti-
fikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında açık köklü ve tüplü fidan ile
antepfıstığı üretim materyali (anaç) sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olmalıdır.

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak fide 2020 ve 2021 yılı sertifikasına sahip olmalıdır.
(2) Destekleme kapsamında bağ ve kapama bahçe tesisinde aranacak şartlar şunlardır:
a) 2021 üretim yılında tesis edilmiş olması.
b) Çilek ve orman ağaçlandırma arazileri hariç %6 ve üzeri eğime sahip arazilerde tesis

edilmiş olması.
c) Mevcut bağ ve kapama bahçe olması halinde ise eğim şartı aranmaksızın sökülerek

yenilenmesi.
ç) Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması.
d) Tek türde tesis edilmiş olması.
e) Tek parsel veya bitişik parsellerin toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan az

olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.

(3) Bağ ve kapama bahçe, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek EK-
21’de yer alan Bahçe Tesisi Tespit Tutanağı düzenlenir.

(4) Bağ ve kapama bahçe, tesis edildiği üretim yılı hariç dört yıl boyunca yılda en az 1
kez (çilek hariç) olmak üzere il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek EK-22’de yer alan Sertifi-
kalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağı düzenlenir. Mücbir se-
bepler dışındaki nedenlerle bahçenin minimum alan toplamı altına düşmesi durumunda desteğin
tamamı, bahçenin minimum alan toplamı büyüklüğünü koruması durumunda ise bozulan kısma
karşılık gelen destekleme tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alı-
narak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
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(5) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteğinde ödeme gerçekleştikten
sonra taahhüdüne uygun davranmayanlara, almış oldukları desteği yasal faiziyle birlikte geri
ödemeleri halinde idari yaptırım uygulanmaz. 

(6) Destekleme ödemesi yapılan bağ ve kapama bahçenin kiralanması durumunda; bağ
ve kapama bahçe özelliğini kaybetmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup des-
tekleme ödemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(7) Destekleme ödemesi yapılan bağ ve kapama bahçenin satışı durumunda, il/ilçe mü-
dürlüğünce onaylı EK-24’te yer alan Satış Yolu ile Bağ-Bahçenin El Değiştirmesine İlişkin
Taahhütname (Taahhütname-3) düzenlenir. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin
sorumluluklarını taşımakta olup, bağ ve kapama bahçe denetim, bakım ve muhafazasını sağ-
lamak zorundadır. Aksi durumda destekleme ödemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesap-
lanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(8) Kiralama yolu ile bağ ve kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi
çilek için en az bir (1) yıl, diğerlerinde en az beş (5) yıldır.

(9) Sertifikalı ve standart fidanın aynı bağ ve kapama bahçe alanı içinde kullanılması
halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(10) ÇKS’de 2021 üretim yılına kayıtlı dikimlere ait destekleme bilgileri “Sertifikalı
Fidan Kullanım Desteği 2021” bölümüne kaydedilir. 2021 güzlük dikimleri 2022 yılı destek-
leme tebliği kapsamında değerlendirilir.

(11) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, EK-4’te belirtilen belgelerle baş-
vurması gerekmektedir.

(12) EK-25’te yer alan Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep
Formunda bulunan sertifikalı/standart fidan/antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve sertifikalı
fideye ait bilgiler ile fatura bilgileri fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından dü-
zenlenerek tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(13) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan, antepfıstığı üretim materyali (anaç) ve ser-
tifikalı fide sertifikası veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fi-
de üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket
numarası aralıkları yazılır.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği
MADDE 20 – (1) Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan

ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30/4/2022 tarihine kadar gençleş-
tirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı (tasarruf
alanı) en az beş dekar olmalıdır. Orman yangını olan yerlerde, rehabilitasyon destek uygula-
masında alan büyüklüğüne bakılmaz. Uygulama yapılan toplam alan üzerinden ödeme yapılır.

(3) Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin 2021 üretim yılında
ÇKS’ye kayıt yaptırmaları koşuluyla EK-26’da yer alan form ile gençleştirme budaması ya-
pılmadan önce il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yaptırmaları gerekmektedir.

(4) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, çiftçilerin ÇKS kayıtları da dikkate alınarak
il/ilçe müdürlükleri tarafından yerinde tespit edilir ve gençleştirme budaması öncesi EK-27’de
yer alan tutanak düzenlenir.

(5) Desteklemeye esas zeytin bahçeleri, gençleştirme budaması sonrası il/ilçe müdür-
lükleri tarafından kontrol edilerek budama sonrası ödemeye esas EK-28’de yer alan tutanak
düzenlenir.
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Fındık alan bazlı gelir desteği
MADDE 21 – (1) 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uy-

gulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar eki listede yer alan
havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere
FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan bazlı gelir desteği
ödemesi yapılır.

(2) 2021 üretim yılında ÇKS ve FKS’de kayıtlı olan çiftçilerin fındık alan bazlı gelir
desteğinden yararlanmak istememesi durumunda; bu taleplerini 31/12/2021 tarihi mesai biti-
mine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

(3) İl/ilçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu ÇKS ve FKS’den
kontrol eder.

(4) Fındık arazilerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin sorunlar ile ihtilafların çözümünde
il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir.

(5) Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir
desteği ödemesi yapılmaz.

Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri il müdür-

lükleri tarafından ÇKS ve/veya ÖKS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye
ait destekleme türüne esas İcmal-1, ilçe müdürlüğü ve ilgili köy/mahallede ilgili il/ilçe müdür-
lükleri veya muhtarlıklar marifetiyle EK-2’de belirtilen süre ile askıya çıkarılır ve il/ilçe mü-
dürlüğü web sayfasında yayımlanır. Sertifikalı tohum üretim ve sertifikalı fidan üretim desteği
için KEP marifetiyle duyuru yapılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve
saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı
ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı
süresi ve askı süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdür-
lüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar
il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında ve idari kaynaklı hata olması halinde yapıla-
cak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara
bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından ya-
pılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır. Ayrıca OTD uygulama-
larında hatalı bilgilerin düzeltilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşa EK-29’da yer alan dilekçe
ile müracaat edilmesi çiftçinin görev ve sorumluluğundadır. Bu madde hükmüne göre yapılan
yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.

(4) Değerlendirme sonucunda İcmal-1’ler düzeltilememesi ya da bilgi ve belgelere ay-
kırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle her bir destekleme türüne göre İcmal-
1’lerin oluşturulamaması halinde durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim
komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal-2 ilçe müdürlüklerince düzenlenip
onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin
ÇKS’den alınan İcmal-3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-
2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar ol-
ması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulama-
yan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen ko-
nular ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak BÜGEM’e gönderilir.

(7) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılığın bu-
lunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların il tahkim komisyonu
marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen
İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.
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(8) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra tespit
edilen idari kaynaklı hata olması halinde ve/veya ÇKS/ÖKS’den fark icmallerinin oluşturulması
gerektiğinde, il müdürlükleri resmi yazı ile sistem düzeltmelerinin yapılabilmesi ve icmal oluş-
turulabilmesi için BÜGEM’e talepte bulunur.

(9) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı ve itiraz
süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile
ÇKS’de Yönetmelikte öngörülen süreler dışında yapılacak değişiklikler destekleme ödemele-
rine esas olamaz.

(10) Sertifikalı tohum üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü ta-
rafından, ödeme icmali talep eden YTK’lar için YTK Detayında Bilgiler (EK-14) ve Sertifika
Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-15) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali (İcmal-
3) ile birlikte BÜGEM’e gönderilir.

(11) Sertifikalı fidan üretim desteğinde, başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tara-
fından, icmali talep eden fidan üreticileri için, Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) ve
Sertifika Sınıfı Detayında Bilgiler (EK-20) oluşturulur. İl müdürlükleri tarafından ödeme icmali
(İcmal-3) ile birlikte Fidan Üreticisi Detayında Bilgiler (EK-19) BÜGEM’e gönderilir.

(12) Ruhsatlı fındık alanları dışında kalan il müdürlükleri tarafından, fındık alan bazlı
gelir desteği icmali alınarak, ödemeye konu kayıt bulunması halinde düzenlenen İcmal-3’ler
ödeme yapılmak üzere BÜGEM’e gönderilir.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme uygulamalarından;
a) 2021 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemle-

rinde kayıtlı olmayanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
b) ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle,

bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte
süresi içinde başvuru yapmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalana-
maz.

c) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına
dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini ibraz etmeyenler bu
Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ç) 31/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar FKS’ye kayıtlı olmayanlar ve 2021 üretim
yılında ruhsatlı fındık arazilerinde değişiklik olduğu halde FKS’de güncelleme yaptırmamış
olanlar, fındık alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanamaz.

d) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğde anılan desteklerden yararlanamaz.
e) Orijinal/temel ve üst kademe tohumluk üretimi yapanlar hariç kamu tüzel kişiliği ile

ortak üretim yapanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerince gerçek üretim yapmadıkları

tespit edilenler, Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir
destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu Tebliğde anılan
destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

g) Bakanlık tarafından herhangi bir nedenle gelir kaybı ve/veya zarar-ziyan ödemesi
yapılan parsellerde, gelir kaybı ve/veya zarar-ziyan ödemesi yapılan alan için bu Tebliğde
anılan destekleme ödemeleri yapılmaz.

ğ) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi ya-
pılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bıra-
kılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

h) Tek yıl nadasa bırakılan parseller hariç olmak üzere bitkisel üretim faaliyeti yapıl-
mayan parsellere mazot destekleme ödemesi yapılmaz. Destekleme ödemesinin yapıldığının
tespit edilmesi halinde yapılan ödeme geri tahsil edilir.
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ı) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı ve askı sonrası iti-
raz süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili bi-
rime iletilmesi durumunda, ihtilafa konu araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden
faydalanamaz.

i) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraatı yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı
ürünleri, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

j) Yurt dışından ithal edilen tohumluklar için sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fi-
dan/fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim ve sertifikalı tohum üretim desteği
ödemesi yapılmaz.

k) Yurt içinde kullanmak amacıyla üretilip sertifikalandırılan ancak herhangi bir şekilde
ihracatı yapılan/yapılacak tohumluklar için sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı fidan/fide ve
standart fidan kullanım ve sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılmaz.

l) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nci maddesi hükümleri
gereği tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerden faaliyet konuları ile
ilgili alt birliğe üye olmayanlar sertifikalı tohum üretim ve sertifikalı fidan üretim destekleme
ödemelerinden faydalanamaz. 

m) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu
işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içeri-
sinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi destek-
lerinden yararlanamazlar.

n) Dikim tarihinden itibaren beş yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı ve
dane zeytin fark ödemesi desteğinden yararlanamazlar.

o) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar ve rekreasyon amaçlı ekiliş yapanlar yem
bitkileri desteğinden faydalanamaz.

ö) İl ekolojisine, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartlarından her-
hangi birisini yerine getirmeyenler ile yem bitkileri tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya
çalışmaları engelleyenler yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

p) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan
parseller üzerinde yem bitkisi ekilişi yapanlar, yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.

r) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına
sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz.

s) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında, 2016, 2017,
2018, 2019 ve 2020 yıllarında bir parselin en az 1/5’inde budama yapılarak destekten faydala-
nan alanlar 2021 yılında bu destekten yararlandırılmaz.

ş) Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağında be-
lirlenmiş olan zeytinlik alanlarda gençleştirme budamasını yapmamış olan çiftçiler geleneksel
zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteğinden yararlanamazlar.

t) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi meralarda ıslah ama-
cıyla kiralanarak ÇKS’ye kaydedilen alanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden
faydalanamaz.

u) Ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif
komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler
veya Orman Genel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler,
bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ü) 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 üretim yılları içerisinde toplam dört üretim yılı
İTUD ödemesinden yararlanmış çiftçiler 2021 üretim yılında İTUD’den faydalanamaz. Ancak,
destekleme belge teslim bitiş tarihi itibarıyla DİTAP’a kayıtlı olan çiftçiler bir defaya mahsus
olmak üzere ilave olarak 2021 üretim yılı İTUD ödemelerinden faydalandırılır.
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v) 2020 yılında DİTAP kaydı nedeniyle bir defaya mahsus ilave İTUD ödemesi alan
çiftçiler, 2021 üretim yılı İTUD ödemelerinden faydalanamaz.

y) 2021 yılında düzenlenmeyen İTU sertifikaları veya önceki yıllarda düzenlenmekle
birlikte geçerliliği 2021 yılında da devam eden İTU sertifikaları ile yapılan başvurular İTU
desteklemesinden faydalanamaz.

z) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.
aa) 1. Kategoride aynı tarım parselinde yetiştirilen örtüaltı ürünler için İTUD ödemesi

yapılması durumunda bu ürünlere açıkta üretim için İTUD ödenmez.
bb) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğin-

den yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.
cc) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan

çayır vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.
çç) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler, OTD’den faydalanamaz.
dd) 2020 üretim yılında geçiş süreci-2 ve geçiş süreci-3 statülerinde destek alan araziler,

2021 üretim yılında aynı statüde kalması halinde OTD’den faydalanamaz.
ee) Organik tarım faaliyeti yürütülen arazilerden bir önceki yıla göre 2021 üretim yı-

lında, statüsü düşen araziler OTD’den faydalanamaz.
ff) 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 üretim yılları içerisinde toplam dört üretim yılı

OTD ödemesi almış olan araziler, 2021 üretim yılında OTD’den faydalanamaz. Ancak destek-
leme belge teslim bitiş tarihi itibarıyla DİTAP’a kayıtlı olan ve 2021 üretim yılında organik
tarım yapan çiftçilere ait araziler bir defaya mahsus olmak üzere ilave olarak 2021 üretim yılı
OTD ödemelerinden faydalandırılır. 

gg) 2020 yılında DİTAP kaydı nedeniyle bir defaya mahsus ilave OTD ödemesi yapılan
araziler, 2021 üretim yılı OTD ödemelerinden faydalanamaz.

ğğ) EK-1’de 3. Kategoride bulunan ve yeşil ot hasadı yapılarak yem bitkisi amaçlı kul-
lanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği araziler, ilgili çiftçinin organik hayvancılık faaliyeti bu-
lunmaması durumunda OTD’den faydalanamaz. Ancak ekim nöbeti amacıyla ÇKS’de bir ön-
ceki üretim sezonunda farklı bir bitkinin bulunması durumunda, tek yıllık yeşil ot hasadı ya-
pılarak yem bitkisi amaçlı kullanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği arazilerde, ilgili çiftçinin
organik hayvancılık faaliyetinde bulunma şartı aranmaz.

hh) Ürün alınamayan, verim çağına gelmemiş dikili tarım arazileri İTUD ve OTD’den
faydalanamaz.

ıı) Bitki sağlığı, karantina nedeniyle üretiminde kısıtlama bulunan türlerde veya kısıt-
lamaya tabi alanlarda yapılan üretimler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden fayda-
lanamaz.

ii) Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve katı orga-
nik-organomineral gübre desteği yapılmaz.

jj) Rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot, gübre ve katı organik-or-
ganomineral gübre desteği yapılmaz.

kk) 2021 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim
için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 0,5 dekarın altında olan küçük aile işletmelerine
destekleme ödemesi yapılmaz.

ll) 2021 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya filiz-
lendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

mm) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca kamu kaynağı kullanılarak çiftçi-
lerden katkı alınmadan temin edilen tohum, fidan ve üretim materyallerinin kullanıldığı araziler
için sertifikalı tohum kullanım desteği ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
ödemesi yapılmaz.
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nn) Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yo-
luyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde
bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.

oo) Tasarrufunda bulunan arazinin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan eden
çiftçilere mahallinde yapılan kontrollerde tarımsal faaliyette bulunduğu arazi toplamının beş
dekarın üstünde olduğunun tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteği destekleme
ödemesi yapılmaz.

öö) Tüzel kişi çiftçilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
pp) Nadas alanlarına küçük aile işletmesi desteği, kimyevi gübre desteği ve katı orga-

nik-organomineral gübre desteği ödemesi yapılmaz.
rr) Örtüaltı üretimler ve çeltik hariç 2020 üretim yılından başlamak üzere bir parsele

aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen des-
tekleme ödemeleri yapılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin

kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi
hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız
yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak
hukuki ve cezai süreç başlatılır. İl/ilçe tahkim komisyonlarınca Tarım Kanununun 23 üncü
maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdür-
lüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Ala-
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oran-
ları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri
alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen ger-
çek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler ile idari hata
sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen çiftçiler tahkim komisyonu kararı tarihinden
itibaren beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden
il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine teb-
liğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödeme-
lerden, çiftçi kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz.
Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine
göre geri alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve yaptırım
MADDE 25 – (1) 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uy-

gulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda yer alan ve bu
Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri
almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum
ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, toprak
analiz laboratuvarları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.
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(2) Yönetmelik gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde, öncelikli olarak fark öde-
mesi desteği ile küçük aile işletmesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan tespitler tu-
tanağa bağlanır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hak-
kında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile dü-
zeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yet-
kilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile
OTY hükümleri uygulanır.

(5) Veri girişinde yetki verilen YTK’lar kendilerine tebliğ edilen kullanıcı adı ve şifre-
sinin gizliliği ve güvenliğinden, yaptıkları veri girişlerinin doğruluğundan, düzenledikleri her
türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.

(6) Arazi intikalleri ve mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle zamanında destek-
leme ödemesi yapılamayan çiftçilere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(7) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan Bom-
bus arı kolonisi çiftçisinin üretim izni iptal edilir.

(8) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müra-
caatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;

a) OTD ödemelerinde 2021 üretim yılına ait hasadını gerçekleştirmiş ve üretilen ürünü
sertifikalandırılmış ancak destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları,
müracaat tarihleri içerisinde bu üretimler için OTD’ye esas şartların yerine getirilmiş olması
kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti
ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile mü-
racaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat ya-
pılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

b) İTUD ödemelerinde; 2021 üretim yılına ait hasadını gerçekleştirmiş ve sertifikalan-
dırılmış ancak destekleme müracaatı yapamadan vefat etmiş olan çiftçilerin mirasçıları, müra-
caat tarihleri içerisinde bu üretimler için İTUD’e esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla
mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile miras-
çılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı
üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması
halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

c) Mazot ve gübre desteği, fındık alan bazlı gelir desteği ve katı organik-organomineral
gübre desteği hariç diğer destekleme ödemelerinde; 2021 üretim yılına esas destekleme müra-
caatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması duru-
munda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alın-
mış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mi-
rasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme
ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapıl-
maz.

ç) 2021 üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat
eden çiftçiler için destekleme ödemeleri vefat eden çiftçi adına bankaya yatırılır. Vefat etmeden
önce dilekçe ile müracaat etmiş ancak EK-4’te istenilen belgeleri teslim edememiş çiftçiler
için bu belgeler mirasçılarından herhangi biri tarafından süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne
teslim edilir. Belgelerin süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda
destekleme ödemesi yapılmaz.
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(9) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabii afetler ve ben-
zeri) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi iz-
leyen on iş günü içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bil-
dirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zo-
runludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün il/ilçe
tespit komisyonlarınca tespit edilmesi halinde ödemesi gerçekleştirilen tarımsal destekleme
geri alınmaz.

(10) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ve yem bitkileri desteği
uygulamalarında; destek müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekiliş/dikilişin yapıldığı
il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

(11) Ürettikleri tohum, fidan/fideyi mahsul veya tohum elde etmek amacıyla ÇKS’ye
kayıtlı arazisine eken/diken, Tohum Üretici Belgesi, Fidan/Fide Üretici Belgesine sahip çiftçi-
lerden desteklemeye konu ürünlere ilişkin fatura düzenlemeleri halinde bu belge, düzenlene-
memesi halinde ise kanuni defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının
fotokopisi üzerine, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak fatura
yerine kabul edilir. Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep Formunda
yer alan bayi/üretici bölümünü kendileri imzalar. Kullanmış olduğu tohum, fide/fidanlara ait
sertifika sureti ile tohum, fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.

(12) İlama bağlı borç ödemelerinde ve yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin ip-
taline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair vergi dairesi alındı
belgesi veya ilgili banka dekontu aslı gibidir onayları yapılarak, ödemeye esas EK-30'da yer
alan ödeme tablosu ile birlikte her bir çiftçi için ayrı üst yazı ile BÜGEM’e gönderilir.

(13) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uy-
gulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayıp yerinde tespit ve çözüm gerektiren konularla ilgili
il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur.

(14) Yerinde yapılan kontroller insansız hava aracı (drone) teknolojisinden yararlanmak
sureti ile de yapılabilir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 26 – (1) 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uy-

gulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar çerçevesinde bu
Tebliğde anılan 2021 üretim yılı tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları EK-1’de
yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Des-
teklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine
İlişkin Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden kar-
şılanır. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan
hesaplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 27 – (1) 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bit-

kisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 27 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Bitkisel Üretime

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31) hükümleri çerçevesinde
başlatılmış ve sonuçlandırılamamış olan işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuç-
landırılır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Lisans kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz 

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

piyasadan satın alınacaktır. 

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 şartnamesi, 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, 13.12.2021 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’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

 12012/1-1 
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UYGULAMA DAĞITIM ÇÖZÜMÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Uygulama Dağıtım Çözümü işinin 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 (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, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 15.12.2021 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine 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 Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 12014/1-1 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

VERİ MERKEZİ VE EKİPMANLARI İLE SAYISAL TABANLI SES/GÖRÜNTÜ 

İLETİŞİM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri 

Merkezi ve Ekipmanları ile Sayısal Tabanlı Ses/Görüntü İletişim Ürünleri kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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 şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 15.12.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler bilahare bildirilecek 

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

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 12015/1-1 
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200 ADET TÜMLEŞİK (ALL IN ONE) DOKUNMATİK EKRANLI PC  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı 200 adet Tümleşik (All In One) Dokunmatik Ekranlı PC kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine 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 (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi 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, 16.12.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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 Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    12069/1-1 
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100.000 KİLOGRAM 1. HAMUR BASKI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

DMO İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 100.000 Kg. 1. Hamur Baskı kağıdı, 

Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve Ofisimiz, P-07.c/22.06.2005 tarih-sayılı "Baskı Kağıdı Teknik 

Şartnamesi"’ne uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere teslim edilmek kaydıyla, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dökümanı sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 17.12.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 12090/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünde bulunan 134 kalem muhtelif 

ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemenin kapalı teklif usulü ile piyasaya satışı yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : STŞ 2021 / 01 

1- İdarenin 

a) Adı ve Adresi : EÜAŞ.– İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme 

  Müdürlüğü  

  Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı Mah.  

  Avcılar İSTANBUL 

b) Telefon numarası : 0 212 875 91 00 

c) Fax numarası : 0 212 875 10 13 

2- İhale konusu işin adı  

    Miktarı ve türü   : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünde 

  bulunan 134 kalem muhtelif ihtiyaç fazlası (ölü stok) 

  malzeme satışı 

3- İhale konusu işin 

a) İhale Dokümanı bedeli : 100,00- TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği /  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları  İşletme 

    satın alınabileceği yerler  Müdürlüğü Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı Mah. 

  Avcılar İSTANBUL 

c) İhale Usulü : Kapalı Teklif Usulü 

d) Son teklif verme tarih ve saati  : 27.12.2021 - 11:00   

e) İhale tarih ve saati : 27.12.2021 - 11:00 

f) Tekliflerin verileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Dolum 

Tesisleri Mevkii Ambarlı Mah. Avcılar/İSTANBUL 

adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek  

    internet adresi   : 

4- Tekliflerin Geçerlilik Süresi : Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) 

  takvim günü geçerli olacaktır. 

Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” 

doğrultusunda yapılacaktır. 12077/1-1 
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YEDEK SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON KABLOSU  
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası  : 2021/811052 
İşin Adı  : 1. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Kullanılmak Üzere 

Yedek Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Kablosu 
Alımı İşi 

İhale Türü - Usulü  : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin  
a) Adresi  : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap 
GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası  : 2163378214 - 2163378214 
c) Elektronik posta adresi  : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
    görülebileceği internet adresi  : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Kullanılmak Üzere 13 

Kalemden oluşan Yedek Sinyalizasyon ve 
Telekomünikasyon Kablosu Mal Alımı İşi 

b) Teslim [yeri / yerleri]  : Teknik Şartnamede belirtilen yer ve TCDD’nin 
yetkililerinin belirteceği, depolara teslim edilecektir 

c) Teslim [tarihi / tarihleri]  : TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR. 
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
    Yeterlik Değerlendirmesinin :  
a) Yapılacağı yer  : TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Adresi: Rasim Paşa Mah.Org 
Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati  : 20.12.2021 - 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
Tekliflerin verileceği yer TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ  
Adresi: Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 

KADIKÖY / İSTANBUL 20/12/2021 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  
İhale Komisyon toplantı yeri TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Gar binası Asma kat 

H.Paşa/ İSTANBUL  
İhale dokümanı TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 

MÜDÜRLÜĞÜ Adresi: Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 500,00 TL 
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Adresi: Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL temin edilebilir. 

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

değildir. 12089/1-1 
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MADEN RUHSATI SATILACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1- İdarenin; 
a) Adresi : Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle / ANKARA 
b) Telefon Numarası : 312 540 10 00 
c) Elektronik Posta Adresi : icsatinalma@tki.gov.tr 
2- İhale konusu : Genel Müdürlüğümüze ait 35535 ve 25334 Sicil No’lu 
   Ruhsatların Satış Yolu İle Devrinin ihale edilmesi işidir 
3- İhale konusu ruhsat bilgileri: 
Ruhsat sahibi   : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Ruhsat Numaraları  : 35535 (ER: 1096897), 25334 (ER: 1131703) 
İli   : Konya 
İlçesi   : Merkez, Beyşehir 
Ruhsat Grubu   : IV. grup 
4- İhale dokümanı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan 

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü’nde ( Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 no.lu oda ) 
görülebilir.  Ancak  ihaleye  teklif  verecek  olan  isteklilerin,  idarece  onaylı   ihale dokümanını 
250,00 TL bedel üzerinden satın almaları zorunludur. İhale dokümanının kargo  ile  istenmesi  
halinde;  doküman  bedelinin  Vakıfbank  Kurumsal  Şube  TR 250001500158007293294080 
no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, TC/vergi numarasını belirtir bir dilekçe 
ekinde icsatinalma@tki.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

5- İhalenin; 
a) Yapılacağı yer   : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12 
   Yenimahalle / ANKARA 
b) Tarihi - Saati   : 23/12/2021- 14.00 
c) Usulü   : Açık İhale (Kapalı Zarf ve Açık Artırma) 
6- Teklif zarfı 23/12/2021 Perşembe günü saat 14.00’ e kadar TKİ Genel Müdürlüğü 

Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad.  No: 12  
06330  Yenimahalle /ANKARA adresine verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektupları en az 01/06/2022 tarihine kadar 
süreli olmalıdır. 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim  günü 
olmalıdır. İhale konusu ruhsatların ihale taban bedeli: 36.336.930,00 TL, (Otuzaltımilyonüçyüz 
otuzaltıbindokuzyüzotuzTürk Lirası) (KDV hariç) dir. 

9- TKİ İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 12004/1-1 
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TEK KİRİŞLİ KÖPRÜLÜ VİNÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  
Tek kirişli köprülü vinç alımı 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” ihale 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 0372 259 47 67 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve 
Satın Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d)Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No: 125 ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta Adresi ibrahim.onder@ taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a)Dosya No 2121500 
b)IKN 2021/804507 
c)Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı - 1 adet 
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme 

Müdürlüğü iş sahası / Zonguldak 
d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
3-İhalenin  

a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b)Tarih ve saati 05.01.2022 Çarşamba günü saat : 15:00 
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, 
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 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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 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, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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 
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. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Firmalar ekli soru formunu eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. Soru 

formunda bulunmayan diğer hususlar ayrıca cevaplandırılacaktır. 
6.2. Halat ve vinç TSE uygunluk belgeli olacaktır. Teklif ile birlikte belgeler verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- 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. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

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

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. 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. 
 11965/1-1 
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HİZMET DIŞI MALZEME SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü Hizmet Dışı Malzeme Satışı işi Açık İhale (Kapalı Zarf ve Açık Artırma) 

usulü ile ihale edilecektir. 
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: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700  
c)Elektronik Posta Adresi  :  clibilgiislem@cli.gov.tr 
d)İnternet adresi  : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Kısımda Toplam 172 Kalem Hizmet Dışı(Deklase) 

Muhtelif Malzeme ile Hafif Araç ve İş Makinesi Yedeği 
Satışı 

b) Teslim yeri  : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü  : Açık İhale (Kapalı Zarf ve Açık Artırma) 
b) Yapılacağı yer  : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati  : 21/12/2021 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya no  : 980-KÇLİ/2021-1318 
4- İhaleye ait dökümanlar; 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 50,00 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 21/12/2021 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 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu. 
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 sipariş mektubu yazılacaktır. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilemez 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
 11888/1-1 
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MUHTELİF KİMYASAL VE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2021/805537 
1-İdarenin  
a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Çukurambar 

Mah. Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya /Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 60 – 0 312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) : 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

1. KISIM 
4.000 adet Beher (250 ml Hacimli) 
2. KISIM 
6.000 adet Cam Deney Tüpü 
3. KISIM 
50.000 adet Digitubes Deney Tüpü (50 ml) 
4. KISIM 
6.000 paket Filtre Kağıt 
5. KISIM 
400 litre Hidroflorik Asit 
6. KISIM 
150 litre Perklorik Asit 
7. KISIM 
80 kg Selüloz 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 
Dairesi Başkanlığı Ambarları 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren; 
1. KISIM : 90 (doksan) takvim günü, 
2. KISIM : 60 (altmış) takvim günü, 
3. KISIM : 90 (doksan) takvim günü, 
4. KISIM : 120 (yüzyirmi) takvim günü, 
5. KISIM : 60 (altmış) takvim günü, 
6. KISIM : 30 (otuz) takvim günü, 
7. KISIM : 120 (yüzyirmi) takvim günü. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 23/12/2021 – 14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
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4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 
gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe 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: İstekliler (1, 2 ve 3. Kısımlar için) teklif ettikleri 
malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, 2 (iki) 
adet numuneyi teklif eklerinde sunacaklardır. Numune vermeyen ve/veya numunesi uygun 
bulunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. kısımlarında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(207 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
 11929/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen zeytinlik vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar 

Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde 
belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya 
verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 25 yıllığına ihale edilecektir. 
İLİ Balıkesir 
İLÇESİ Edremit 
MAHALLESİ Avcılar 
PAFTA NUMARASI I17-C-17-D-2-A 
ADA/PARSEL NUMARALARI 400/10 
YÜZÖLÇÜMÜ 8.538,96 m2 
VASFI Zeytinlik 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ 
4.091.770,80 TL 
(dörtmilyondoksanbirbinyediyüzyetmiş Türk Lirası 
seksen Kuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT 
122.753,13 TL 
(yüzyirmiikibinyediyüzelliüç Türk Lirası onüç 
Kuruş) 

İHALE TARİH VE SAATİ 21/12/2021 Salı günü saat: 14.00  

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların, Vakıflar Meclisinin 15/10/2021 tarihli ve 
412/380 sayılı kararına istinaden;  

1- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak 
üzere; 

 a) Sözleşme süresinin toplam 25 yıl olması, 
 b) Kira bedellerinin; İlk 3 yılın aylık kirasının sabit 2.000,00 TL (İkibintürklirası) olması, 

4. yılın aylık kirasının; 15.000,00 TL bedelin önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara 
Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olarak alınması, 
5. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira 
bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında 
arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

2- Taşınmazların, imar plan tadilatı dahil, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, 
yüklenici tarafından; gerekli tüm projelerinin hazırlanması, hazırlanacak olan projeler için gerekli 
kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında 
oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi, ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ile ilgili tüm izinlerin alınarak, ilgili kurum ve 
kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak 
inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin 
yükleniciye ait olması, 

3- Hazırlanan imar planının İdaremiz onayı ile birlikte ilgili kurumlara onaylattırılarak, 
3194 sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirtilen yasal orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 
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4- Taşınmazın üzerine E:0,50, h.maks:6,50 m ve 3 kat yapılaşma yoğunluğuna göre inşa 
edilecek bir ticari tesisin 2.348,22 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak; bu inşaat alanı 
miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim 
yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde ise, ihalede 
kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerinde artış yapılması, 

5- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

6- Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökümden 
sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun 
göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların durumu, mevsim koşulları ve diğer 
nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise (odun olarak satılıp bedelinin Bölge Müdürlüğümüze 
ödenmesi amacıyla) Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi, bütün bu 
işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 
ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları kiracı 
tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza 
ve tüm güvenlik önlemlerinin yine kiracı tarafından sağlanması, buna karşılık ağaçlardaki 
ürünlerin kiracıya ait olması, 

Şartlarıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. 
B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 

Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 
Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 200,00 TL olup, Balıkesir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 
TR300001500158007309654883 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 
idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar 
karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

 Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
 Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
1- İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 
2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 
3- Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5- İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

6- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 
maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya 
geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir 
Şubesi nezdindeki TR300001500158007309654883 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı 
dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz 
olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

7- İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak 
Girişim Beyannamesi 

8- Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

9- Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin 
olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde 
inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli 
örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı 
taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak 
üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli 
Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

d) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
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İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe 
uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde 
öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

10- İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

11- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya Elektronik İmza Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

12- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu, 

13- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
14- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu, 
15- Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 
16- Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 
17- İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak 

kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik 
belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı 
bildirim), 

18- Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname, 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9d), (10), (11), (12) ve (18) 

bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 
aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 
ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 
taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 
ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 11781/1-1 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 
İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB4-YAPIM-16) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma 
Bankası’ndan (ETDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (AIIB-WB4-YAPIM-16) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım ikmal işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB4-YAPIM-16 
1 Kağıthane 

Günebakan İlkokulu 
Talatpaşa Mah. Öztoprak Sok. No: 17 Kağıthane/İSTANBUL 

2 Eyüp 
Eyüp Sultan Ortaokulu 
Nişancı Mahallesi Zahireci Sokak No: 14 Eyüp/İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 40.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
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yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni bina 
inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine 
uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine 
kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 9.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
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edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-YAPIM-16) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
1.000.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 06 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Fax   : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12065/1-1 

—— • —— 
İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 
İKMAL İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB4-YAPIM-17) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma 
Bankası’ndan (ETDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (AIIB-WB4-YAPIM-17) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım ikmal işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 
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İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB4-YAPIM-17 

1 Sarıyer 
Alparslan İlköğretim Okulu 
Tarabya Mahallesi, Şalcıkır Caddesi No: 36 Sarıyer/İstanbul 

2 Beşiktaş 
Murat Beyaz İlkokulu 
Nispetiye Mahallesi, Adnan Saygun Caddesi, Okul Sokak 
No: 6, Ulus, Beşiktaş/İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 30.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni bina 
inşaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine 
uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine 
kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 7.500.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-YAPIM-17) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
700.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 10 Ocak 2022 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Fax   : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12066/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 
İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB4-YAPIM-18) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Alman Kalkınma Bankası 
(KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan 
(ETDB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden 
yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’nın 
satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on Procurement 
Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive 
Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (AIIB-WB4-YAPIM-18) 
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB4-YAPIM-18 1 Çatalca 
Çanakça İlkokulu 
Çanakça Mah. Rıhtım Sok. No: 3 Çatalca/İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 90.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
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olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 15.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
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edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB4-YAPIM-18) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
2.000.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 18 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Fax   : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12067/1-1 

—— • —— 
İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-16) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak 
üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-16) 
İstanbul İlinde 3 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 
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İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-16 

1 Çatalca 
Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkokulu/Ortaokulu 
Nakkaş Mah. Rüya Sokak. No: 6 Çatalca / İstanbul 

2 Çatalca 
Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu 
Dağyenice, 34540 Çatalca / İstanbul 

3 Silivri 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Binası 
Yeni Mah. Abdülhalik Renda Sok. No: 36 Silivri / İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 15.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 12.500 m2, 
betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya 
betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, 
karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini sözleşme ve şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 
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III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum 5.000.000,00 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-
16) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
350.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 11 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12068/1/1-1 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-17) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak 
üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-17) 
İstanbul İlinde 3 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB3-Güçl-Onar-17 

1 Avcılar 
Firuzköy İlkokulu 
Firuzköy Mah. Korutürk Sk. No: 7 Avcılar / İstanbul 

2 Esenyurt 
Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu 
Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi  
No: 21 Esenyurt / İSTANBUL 

3 Esenyurt 
Tevfikbey Ortaokulu 
Turgut Özal Mah. Tonguçbaba Cad. No: 19  
Esenyurt/İSTANBUL 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 15.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
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aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 12.500 m2, 
betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya 
betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, 
karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini sözleşme ve şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum 5.000.000,00 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
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aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-
17) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
350.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 11 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12068/2/1-1 

—— • —— 
İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-18) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak 
üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-18) 
İstanbul İlinde 3 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 
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İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB3-Güçl-Onar-18 

1 Bağcılar 
Mahmutbey İlkokulu 
Mahmutbey, Soğuksu Cad. No: 1, 34218  
Bağcılar / İstanbul 

2 Bahçelievler 
Gazi İlkokulu 
Yenibosna Merkez Mah. Kırçiçeği Sokak No: 1 
Bahçelievler / İstanbul 

3 Sultangazi 

Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B 
Blok 50. Yıl Mah. B Cad. No: 142  
Sultangazi / İstanbul 
Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  
C Blok (Spor Salonu) 
50. Yıl Mah. B Cad. No: 142 Sultangazi / İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 25.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
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alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2, 
betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya 
betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, 
karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini sözleşme ve şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum 9.000.000,00 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-
18) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
500.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 
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6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12068/3/1-1 

—— • —— 
İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-19) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak 
üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-19) 
İstanbul İlinde 2 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB3-Güçl-Onar-19 

1 Bahçelievler 

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu A Blok 
Kocasinan Merkez Mah. Sakıp Sabancı Cad. No: 4 
Bahçelievler / İstanbul 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu B Blok (Spor Salonu) 
Kocasinan Merkez Mah. Sakıp Sabancı Cad. No: 4 
Bahçelievler / İstanbul 

2 Bahçelievler 
Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi 
Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No: 32 
Bahçelievler / İstanbul 
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3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 25.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2, 
betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya 
betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, 
karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini sözleşme ve şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum 9.000.000,00 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 
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IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-
19) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
500.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12068/4/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-20) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak 
üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-20) 
İstanbul İlinde 3 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-20 

1 Avcılar 
Cihangir İlkokulu 
Cihangir Mah. Talatpaşa Cad. No: 49/1  
Avcılar / İstanbul 

2 Avcılar 
Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu 
Üniversite Mah. Kamp Sok. No: 4 
Avcılar/İSTANBUL 

3 Küçükçekmece 
Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Cennet Mah. İmaret Cad. No: 2  
Küçükçekmece / İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 25.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
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durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2, 
betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya 
betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, 
karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini sözleşme ve şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum 9.000.000,00 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
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alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-
20) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
500.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 13 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12068/5/1-1 

—— • —— 
İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-21) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak 
üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 
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İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-21) 
İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB3-Güçl-Onar-21 

1 Bakırköy 
Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 
Osmaniye Mah. İncirli Yolu Cad. No: 18  
Osmaniye Bakırköy / İstanbul 

2 Beşiktaş 
Gaziosmanpaşa Ortaokulu 
Mecidiye Mah. Kabalak Sokak No: 9  
Beşiktaş / İstanbul 

3 Beşiktaş 
Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Adnan Saygun Cad. No: 16 Ak Merkez Karşısı  
Ulus / Beşiktaş / İstanbul 

4 Fatih 
Fatih Mesleki Eğitim Merkezi A Blok 
Yavuz Sultan Selim, Haliç Cad. No: 108   34055  
Fatih / İstanbul 

5 Güngören 
Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu 
Haznedar Mah. İlkyuva Cad. No: 38  
Güngören / İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 25.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2, 
betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya 
betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, 
karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini sözleşme ve şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum 9.000.000,00 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
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edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-
21) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
500.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 13 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12068/6/1-1 

—— • —— 
İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-22) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak 
üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-22) 
İstanbul İlinde 3 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB3-Güçl-Onar-22 

1 Ataşehir 
Akşemsettin İlkokulu 
Mevlana Mah., Yedi İklim Sok. Türk İş Blokları, 
34888 Ataşehir / İstanbul 

2 Kadıköy 
Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok 
Dumlupınar, Hızırbey Cad. No: 309, 34720  
Kadıköy / İstanbul 

3 Üsküdar 

Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A Blok 
Ferah, Irmak Sok. No: 43, 34692 Üsküdar / İstanbul 
Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok 
Ferah, Irmak Sok. No: 43, 34692 Üsküdar / İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 15.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 

- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 20.000 m2, 
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betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya 
betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, 
karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini sözleşme ve şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum 6.000.000,00 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-
22) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
350.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 14 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
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Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12068/7/1-1 

—— • —— 
İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 
Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)  

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-23) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) İstanbul’daki Hastane, Okul 
ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden yapımında kullanılmak 
üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AIIB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda (AIIB Interim Operational Directive on 
Procurement Instructions for Recipients (June 2, 2016)), Ulusal Rekabetçi İhale (National 
Competitive Tendering – NCT) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-23) 
İstanbul İlinde 2 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım 

işi gerçekleştirilecektir. 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

AIIB-WB3-Güçl-Onar-23 
1 Kartal 

Soğanlık İlkokulu A Blok 
Gümüşpınar Mah. Cantürk Sokak No: 3 Kartal / İstanbul 
Soğanlık İlkokulu B Blok 
Gümüşpınar Mah. Cantürk Sokak No: 3 Kartal / İstanbul 

2 Kartal 
İhsan Zakiroğlu Ortaokulu 
Çarşı, Kıyı Sok. No:18, 34876 Kartal / İstanbul 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosuna ilişkin olarak aşağıdaki tarif edildiği şekilde elde 
edilecek ortalama ciro rakamının 15.000.000 TL olması gerekmektedir. 

- 2019 ve 2020 yılları ciroları T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2021 
yılı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2021 yılına çevrilecek, 
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- Bulunan rakama 2021 yılı cirosu da ilave edilecek ve 3 yılın aritmetik ortalaması 
alınacaktır, 

- Elde edilecek olan bu ortalama rakam 2022 yılı Ocak ayının ilk haftası TÜİK 
tarafından ilan edilecek yıllık 2021 yılı TÜFE rakamı baz alınarak güncellenecek ve güncel ciro 
rakamına ulaşılacaktır. 

Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında 
ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması 
durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan 
işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 
aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. 
Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme 
bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde 
bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse 
yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul edilmesine yönelik 
olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura yılındaki T.C. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık m2 birim maliyeti 
çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı Kullanım 
Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 15.000 m2, 
betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya 
betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, 
karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini sözleşme ve şartnamesine uygun olarak başarılı 
bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme 
belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum 6.000.000,00 TL olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin İPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
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görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 
isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 
aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 
Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 
edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 
edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 
edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AIIB-WB3-GÜÇL-ONAR-
23) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
400.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 14 Ocak 2022 
günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır. 

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE 
Tel   : +(90) (216) 505 55 00 
Faks  : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web  : www.ipkb.gov.tr 
    12068/8/1-1 
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GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR 
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından: 
1.İHALENİN KONUSU:  
Mülkiyeti Belediyemize ait Ayazağa Mahallesinde kain 10601 Ada, 11 Parsel sayılı 

2.850,23 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan Seyrantepe Spor Merkezi Binası 
(1. Bodrum Kat:528 m2, Zemin Kat:1594 m2, 1.Normal Kat:1175 m2 olmak üzere Brüt Toplam 
Alan:3297 m2) işyeri olarak 2886 Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 3 (üç) yıl 
süreyle kiraya verilecektir. 

Sıra 
No Mah. Ada Parsel Tapu Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat 

1 AYAZAĞA 10601 11 2850,23 m² 3.420.000,00-TL 102.600,00-TL 
2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

kiralanacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:  
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 5.000,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden temin edebilir.  
4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı,  

TR94 0001 2009 8630 0007 0000 22 HALK BANKASI SARIYER ŞUBESİ  İban nolu 
Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından 
alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilir.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerin ihalesi 23/12/2021 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi 

Günyüzü Cad. No:2 Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde 
bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İstekliler tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca belirtilen 
şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer 
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
- İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,  
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, 
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri,  
- İmza Beyannamesi 
- Özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza 
sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri,  

- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi 
vermeleri gerekmektedir.  

- Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf 
- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter Tasdikli imza beyannamesi  
- Ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi . 
- Geçici teminatı yatırmış olmaları,  
- Sarıyer Belediyesi Encümeni İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
 11841/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1- İhalenin Konusu:  
Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2650 

ada 1 parselde kayıtlı 5.716,00 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye 
çıkartılmıştır. 

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 
2.1. İdarenin Adı  :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
2.2. İlgili Birim :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 
2.3. İlgili Adres :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 

Altınordu/ORDU 
2.4. İletişim Telefonu, Faks  :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  
2.5. İhalenin Yapılacağı yer :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı 

Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 
Altınordu/ORDU) 

2.6. İhale Tarihi ve Saati :  22/12/2021 Çarşamba günü Saat:14:15 
2.7. İhale Usulü :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 
3- Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:  
Taşınmazların muhammen satış bedeli 15.300.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise 

459.000,00 TL'dir. 
4- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı: 
Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube 

Müdürlüğünden, 250,00 TL bedelle satın alınacaktır. 
5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  
A) Gerçek Kişiler : 
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.  
2. Nüfus Kayıt Örneği.  
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi,  
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış 

Noter tasdikli imza beyannamesi,  
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.  
6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)  
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7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.  

8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”  
10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.  
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.  
B) Tüzel Kişiler :  
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi.  
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.  
3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.  
4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
(1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)  

5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  
7. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu 
yoktur belgesi.”  

8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 
güncel tasdikli örneği.  

9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.  
10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.  
6- Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 
İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir 
Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube 
Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile 
gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilemez. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 
ilan olunur. 11973/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
“Uhem Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak üzere Tek GPU içeren sunucu sistemleri ve 

gerekli ekipmanları (2021)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 sayılı Kararnamenin 19 uncu maddesine 
göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 
yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası  : 2021/787666  
1-İdarenin 
a) Adresi  : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/ 

İstanbul  
b) Telefon ve faks numarası  : 0212 285 6946 - 0212 285 6724 
c) Elektronik posta adresi  : akinpolat@itu.edu.tr 
2-Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve konusu  : Uhem Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak üzere Tek 

GPU içeren sunucu sistemleri ve gerekli ekipmanları 
b) Miktarı  : 1 Kalem 
c) Yapılacağı yer  : İTÜ, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul 
d) Süresi  : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) 

haftadır. 
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin  : 
a) Yapılacağı yer  : İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul 
b) Tarihi ve saati  : 24.12.2021-11.00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.3.2. 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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname. 
4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 
4.1.7. Önerilen ürüne ait teknik doküman ve katalog. Tedarik edilecek sunucular en az, 

“EN60950-1” ürün güvenlik standartlarını ve “EN55022 Class A veya EN 55032, EN55024” 
elektromanyetik uygunluk standartlarını ve “CE Conformity of Europe” standartlarını 
destekleyecektir. Bu hususlar cihazların orijinal kataloglarında veya ayrıca sertifika olarak ihale 
dosyasında bulunacaktır. 

4.1.8. İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul 
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 500.000.-TL’den az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 
sunulması gerekir. 

4.1.9. Yüklenici firma servis seviyesini ayrıca üreticiden aldığı bir taahhütname ile 
belirtmelidir. 

4.1.10. Teknik şartnamenin tüm maddelerine (tekliflerinde seçtiklerini belirttikleri 
seçeneğe ve genel şartlara ait tüm maddelere) açık bir şekilde cevap verilmelidir. “Okunmuştur”, 
“Anlaşılmıştır” vb. türündeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. Teknik özelliklerin 
değerlendirilebilmesi için önerilen sistemdeki bileşenlere ait detaylar (marka, model, hız, kapasite 
gibi) belirtilen maddelere cevap olarak açıkça verilmelidir. 

4.1.11. En az 3 (üç) yıl süre ile, mesai saatleri içerisinde teknik destek sağlayacağını ve 
gerektiğinde parça talebini üretici kuruma ileteceği ile ilgili taahhütname. 

4.1.12. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL 

bedelle satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 12092/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
“Uhem Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak üzere Multi GPU içeren sunucu sistemleri ve 

gerekli ekipmanları (2021)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 sayılı Kararnamenin 19 uncu maddesine 
göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 
yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası  : 2021/787731  
1- İdarenin 
a) Adresi  : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/ 

İstanbul  
b) Telefon ve faks numarası : 0212 285 6946 - 0212 285 6724 
c) Elektronik posta adresi  : akinpolat@itu.edu.tr 
2- Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve konusu  : Uhem Hesaplama Kabiliyetini Arttırmak üzere Multi 
  GPU içeren sunucu sistemleri ve gerekli ekipmanları 
b) Miktarı  : 1 Kalem 
c) Yapılacağı yer  : İTÜ, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul 
d) Süresi  : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) 

haftadır. 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin  : 
a) Yapılacağı yer  : İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul 
b) Tarihi ve saati  : 24.12.2021-10.00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.3.2. 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, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname. 
4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 
4.1.7. Önerilen ürüne ait teknik doküman ve katalog. Tedarik edilecek sunucular en az, 

“EN60950-1” ürün güvenlik standartlarını ve “EN55022 Class A veya EN 55032, EN55024” 
elektromanyetik uygunluk standartlarını ve “CE Conformity of Europe” standartlarını 
destekleyecektir. Bu hususlar cihazların orijinal kataloglarında veya ayrıca sertifika olarak ihale 
dosyasında bulunacaktır. 

4.1.8. İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul 
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 500.000.-TL’den az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 
sunulması gerekir. 

4.1.9. Yüklenici firma servis seviyesini ayrıca üreticiden aldığı bir taahhütname ile 
belirtmelidir. 

4.1.10. Teknik şartnamenin tüm maddelerine (tekliflerinde seçtiklerini belirttikleri 
seçeneğe ve genel şartlara ait tüm maddelere) açık bir şekilde cevap verilmelidir. “Okunmuştur”, 
“Anlaşılmıştır” vb. türündeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. Teknik özelliklerin 
değerlendirilebilmesi için önerilen sistemdeki bileşenlere ait detaylar (marka, model, hız, kapasite 
gibi) belirtilen maddelere cevap olarak açıkça verilmelidir. 

4.1.11. En az 3 (üç) yıl süre ile, mesai saatleri içerisinde teknik destek sağlayacağını ve 
gerektiğinde parça talebini üretici kuruma ileteceği ile ilgili taahhütname. 

4.1.12. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL 

bedelle satın alınabilir. 
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 11997/1-1 
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ZEMİN YÜKSELTME DOLGUSU YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Programı kapsamında yapılacak olan, Tokat 
Yeşil Küçük Sanayi Sitesi alanına ait Zemin Yükseltme Dolgusu Yapım İşi, birim fiyat esası ve 
birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı 
zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  :  Küçük Sanayi Sitesi Yeni Yurt Mah. Gürcan Özbek 
Cad. No:42 TOKAT  

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tokat Yeşil KSS (Dönüşüm) alanına ait İstinad duvarı, 

kazı, dolgu ve düşey dren işlerinden müteşekkil altyapı 
yapım işi 

b) Yapılacağı yer  : TOKAT 
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi  : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 73.750.000 TL 
f) Geçici Teminatı  :  2.212.500 TL  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati  : 23/12/2021 - Saat 10.30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

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

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

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi Yeni Yurt 

Mah. Gürcan Özbek Cad. No:42 TOKAT adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 12035/2-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 
Zonguldak İli Alaplı Belediye Başkanlığından: 
1- Alaplı Belediyesinin uhdesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan Tepeköy 

Mah. 32 ada 80 parselde kayıtlı bulunan 3034.17 m2 arsanın 32 ada 81 parselde 1913,48 m2 
kayıtlı olan 2 adet arsanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık 
artırma usulü ile ihale edilecektir.  

2-İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz İhale Biriminden temin edilebilir. 
3-İhale 21/12/2021 günü saat 14.00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
4-İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenilmektedir. 
a-Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu 
b-Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 
c-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi (nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan) 
d-Şirket adına veya gerçek kişi adına vekaleten girilecekse onaylı vekaletname ve imza 

sirküsü(noterden) 
e-Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu 
yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)  

f-Şartname alındı makbuzu. 
g-Alaplı Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge 
5-Muhammen bedel ve geçici teminat bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
6-İhale ile ilgili teklifler 21/12/2021 saat 14:00’e kadar Belediye İhale Birimine 

verilecektir. 
Arsa No Cinsi ve evsafı m2 Muhammen Bedel %3 Geçici Teminat 

1 32 ada 80 parsel 3034,17 m2 3.231.391 ₺ 96.942,00 TL 
2 32 ada 81 parsel 1913,48 m2 2.229.204 ₺ 66.877,00 TL 

 11980/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE  
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

İlanın Çıkılacağı 
Yer: 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi, Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Kadro Unvanı: Araştırma 
Görevlisi Duyuru Başlama Tarihi: 08.12.2021 

Kadro Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 22.12.2021 
Kadro Derecesi: --- Ön Değerlendirme Tarihi: 23.12.2021 
Ales (EA) Puanı: 70 Sınav Giriş Tarihi: 28.12.2021 
YDS (İngilizce) 

/Dengi (İngilizce): 85 Sonuç Açıklama Tarih: 30.12.2021 

Başvuru Tipi: Şahsen Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi: http://pols.bilkent.edu.tr 

Başvuru Yeri: 

İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL 
BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 
BÖLÜMÜ 
Bilkent Üniversitesi 06800, Bilkent, Çankaya / Ankara. 
E-posta: pols@bilkent.edu.tr 

 

http://pols.bilkent.edu.tr/
mailto:pols@bilkent.edu.tr
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Özel Şartlar: 

1. Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans derecesi sahibi olmak. 
2. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü’nde sürdürüyor olmak, doktora yeterlik sınavını 
Karşılaştırmalı Siyaset alanında başarılı olarak geçmiş olmak, ve tez 
önerisini başarıyla savunmuş olmak. 
3. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. 

Genel Şartlar: 

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2. Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak 
atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak 
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS / İngilizce) en az 85 
puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan 
(İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak, 
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. 
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti 
notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not 
sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

Unvan Şartları: 

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu 
olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak gerekir. 
2. ALES EA’dan en az 70 veya GRE Sözel’den en az 150 puan almış 
olmak. 

İstenen Belgeler: 

1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu 
2. Detaylı özgeçmiş 
3. Lisans ve varsa yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum 
veya noter onaylı) 
4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için) 
5. Mezun olduğu lisans ve varsa yüksek lisans ile devam etmekte olduğu 
doktora programlarına ait transkriptlerin asılları 
6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi 
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS / İngilizce) sonuç belgesi 
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi 
(İngilizce) (Aday, en az 85 puan almış olmalıdır. Kasım 2016’dan sonra 
alınmış belgeler kabul edilir.) 
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES EA) veya 
GRE sonuç belgesi (Aday, ALES EA’dan en az 70 veya GRE Sözel’den en 
az 150 puan almış olmalıdır. Aralık 2016’dan sonra alınmış belgeler kabul 
edilir.) 
10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için) 
11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş) 

 12013/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12095/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12096/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12097/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12113/1-1 

  

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12094/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12076/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12075/1-1 
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Ticaret Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12088/1-1 
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Türk Akreditasyon Kurumundan: 
HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

I- SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 1 (bir) Hukuk Müşaviri 

pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Ek 27 nci maddesi ve Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari 
hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. 

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
A- Genel Şartlar: 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan 

genel şartları taşımak, 
B- Özel Şartlar: 
a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 

yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2020 veya 2021 yıllarına ait Kamu 

Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda 

yer alan belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak 
pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş 
sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava 
çağrılacaktır. 

III- BAŞVURU TARİHLERİ 
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 09.12.2021 - 27.12.2021 
IV- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
Başvurular, e-Devlet Türk Akreditasyon Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya 

Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır. 
Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır: 
a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı 

veya onaylı örneği, 
b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları Tablo-1 de 

belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte Tablo-1 de yer almıyor ise 
mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) 
tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi, 

c) Yazılı öz geçmiş, 
d) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf. 
Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu 
başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan 
sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. 

V- GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ 
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, 

sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 30.12.2021 tarihinde 
Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde 
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip 
edebilecektir. 
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Sözlü Giriş sınavı 06.01.2022 tarihinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak 
No: 1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır. 

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
VI - SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI 
Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş 

pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo-1 
Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu 

Grup Unvanı 
Mezun Olduğu 
Bölüm/Program 

Atama 
Yapılacak 
Pozisyon 

Sayısı 

Giriş 
Sınavına 

Çağrılacak 
Aday Sayısı 

2020 veya 
2021 KPSS 
Puan Türü 

Asgari 
KPSS 
Puanı 

Grup 1 
Hukuk 

Müşaviri 
Hukuk Lisans Programından 

Mezun Olmak 
1 4 KPSSP3 70 

Toplam 1 4  

VII- HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI 
Giriş sınavı, adayların; 
a) Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki 

fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri 
için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun 
dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

VIII- HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
VE DUYURULMASI 

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü 
sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı 
puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle 
belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak, sınavda 
başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan 
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavında 
başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının 
aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer 
alır. Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar 
için müktesep hak teşkil etmez. 

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, 
www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. 
Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıca 
bir tebligat yapılmayacaktır. 
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Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu 
İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı 
sonucunun ilanından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim 
etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için 
kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli 
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için 
kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde 
süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde 
gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması 
yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. 

IX- İTİRAZ 
Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin 

“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. 
İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır. 

X- BİLGİ ALMA 
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından 

(http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri 
Başkanlığından temin edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları : (0 312) 410 82 75 
Teknik Destek Telefon Numarası : (0 312) 410 82 82 
XI- DİĞER HUSUSLAR 
İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav 

başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise 
iptal edilir. 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da 
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı 
olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 
(onbeş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir 
bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (onbeş) gün içerisinde göreve 
başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış 
olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle 
göreve başlamama hali 1(bir) ayı aşamaz. 

Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerli 
olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde 
sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden 
vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının 
anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş 
sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama 
yapılacak pozisyona sayısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir. Yedek listede yer alan 
adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının 
ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 
herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Kamuoyuna duyurulur. 
    12127/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIM İLANI 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma 
Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 08-23 Aralık 
2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar; 
www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Genel 
Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI: 
 a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet 
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 
gerekmektedir. 

 c. Başvurular, 08 Aralık 2021 günü başlayıp, 23 Aralık 2021 günü saat 23:59’da sona 
erecektir. 

 2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 
 a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
 b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare 
duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul 
edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.  

 c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans 
bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar 
için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını 
bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi 
tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak 
(01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), 

 ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici 
kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 
Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası 
doğumlular başvuru yapabileceklerdir),  

 d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 
 e. Hamile olmamak, 
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 f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak 

görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, 

 g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr 

internet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru 

Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru 

Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak. 

 3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 

 a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden 

gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi 

üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya 

internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında giriş 

yapılacaktır. 

 b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 

sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve 

diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan 

edilecektir. 

 c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasında 

yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak 

olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.  

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

a. İletişim Bilgileri: 

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  

 JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı 

 Beytepe/Çankaya/ANKARA 

 TEL: (0312) 464 4836  

b. Kesin Kayıt ve Kabul İşlemleri;  

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  

 JSGA Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı  

 Beytepe/Çankaya/ANKARA 

 TEL: (0312) 464 6526-6527-6606-6705-6805  

 c. Resmi İnternet Adresleri: 

 (1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 

 (2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr  

 (3) Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr 
 12123/1-1 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 
İŞÇİ ALIM İLANI 

Kurumumuza işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru gıda işleme işçisi olarak 
daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak 1 (Bir) personel için genel şartlar aşağıda 
belirtilmiştir; 

GENEL ŞARTLAR: 
 Türk Vatandaşı olmak. 
 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak. 
 Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak. 

 Ön lisans gıda teknoloji alanı mezunu olmak. 
 KPSS’ ye girmiş olmak. 
 B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 
 Gıda işlemede çalışabilecek, bulaşıcı bir hastalığının olmaması ve görevini devamlı 

yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak. 
 Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması. 
 Askerlik ile ilişiği bulunmamak. (erkek adaylar için) 
 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamak. 
 Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadele Malul Sayılmayacak Şekilde 
Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını 
belgelendirmeleri gerekmektedir.  

 İki yıl gıda üretimi, paketlemesi vb. alanlarda iş deneyimine sahip olmak. (SGK hizmet 
dökümü ile belgelemek) 

 İşe alınacak işçinin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olması 
halinde iş akdi bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
 Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezlerinden veya internet 

sitesinden 08-13 Aralık 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. 
 Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylardan istenilen 

belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin duyurular Müdürlüğümüz (aoc@aoc.gov.tr) 
adresinden ilan edilecektir. 

 Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların 
duyurulması ve çağrılar Müdürlüğümüzün internet sitesinde (aoc@aoc.gov.tr) ilan yoluyla 
yapılacaktır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Emniyet Mahallesi Yeni Çiftlik Caddesi No: 6/3 
Gazi/Yenimahalle/ANKARA 
0 (312) 211 01 70   aoc@aoc.gov.tr 
 12036/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi 
ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 08.12.2021-22.12.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 
PROFESÖR 1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış 
olmak. 
- Bilgisayar Mühendisliği alanında Doçentlik 
unvanı almış olmak. 
- Evrimsel Algoritmaların Analizi ve Tasarımı, 
Metasezgisel Algoritmalar, Soft Hesaplama ve Ayrık 
Optimizasyon konularında yayınlar yapmış ve 
dersler vermiş olmak. 
- ÜDS/ KPDS/YDS/YÖKDİL ve eş değer 
sınavlardan 85 veya üzeri puan almış olmak. 

2 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

PROFESÖR 1 

- Elektronik Mühendisliği alanında Doçentliğini 
almış olmak. 
- Elektronik Mühendisliği alanında Profesör olarak 
en az 10 yıl ders deneyimine sahip olmak. 
- Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel 
yayınları ve kitapları olmak. 

3 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

TEMEL EĞİTİM 
BÖLÜMÜ OKUL 
ÖNCESİ EĞİTİMİ 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 

- Oyun ve öz yeterlilik konularında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 
- Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçentlik unvanı 
almış olmak. 

4 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

KAMU HUKUKU 
BÖLÜMÜ HUKUK 

TARİHİ 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 
- Hukuk Tarihi ve Vakıf Hukuku alanlarında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

5 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK 
BÖLÜMÜ 

MEDENİ HUKUK 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 

- Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak. 
- Medeni Hukuk alanında Doçentlik unvanı almış 
olmak. 
- İleri düzeyde İngilizce biliyor olmak. 

6 
MİMARLIK VE 

TASARIM 
FAKÜLTESİ 

MİMARLIK 
BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Mimar olmak; Mimarlık ve Tasarımda Bilgi 
Teknolojileri sahasında uzman olmak. 
- Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri 
konusunda çalışmalara sahip olmak. 
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7 
MİMARLIK VE 

TASARIM 
FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK 
BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- İç Mimarlık veya Mimari tasarım alanında doktora 
sahibi olmak. 
- Temel Tasarım dersi için ders deneyimi 
bulunmak. 
- Mimari kuram, mimarlık düşüncesi alanında 
yayınları bulunmak. 

8 
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

BİLİM TARİHİ 
BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Sağlık ve Tabii Bilimler Tarihi alanında doktora 
yapmış olmak. 
- Sağlık ve Tabii Bilimler Tarihi alanında ders 
vermiş olmak. 
- Sağlık ve Tabii Bilimler Tarihi alanlarında 
araştırma ve yayın yapmış olmak. 

9 
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 
BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Psikoloji lisans mezunu olmak. 
- Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji veya tercihen 
Sosyal Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak. 
- Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. 

10 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Elektrik Mühendisliği alanında Doktora yapmış 
olmak. 
- Güç Sistemlerinin Dayanaklılığı ve Akıllı 
Şebekeler üzerine çalışmaları olmak. 
- SCI veya SCI-Exp kapsamındaki dergilerde 
alanında yayınları olmak. 

11 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans ve 
Yüksek Lisans mezunu olmak. 
- Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış 
olmak. 
- Bilgisayar Mühendisliği alanında SCI veya SCI-
Expanded indeksli dergilerde yayınları ve 
çalışmaları olmak. 

12 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

2 

- Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 
Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. 
- Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında 
SCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları 
olmak. 
- ÜDS/ KPDS/YDS/YÖKDİL ve eş değer 
sınavlardan 85 veya üzeri puan almış olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara 

uymaları istenir. 
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Profesörler için; 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 
5. Yayın listesi 
6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için) 
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 
9. Doçentlik Belgesi 
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
13. İkametgâh 
14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
15. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya veya cd. 
Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için; 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 
5. Yayın listesi 
6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için) 
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 
9. Doçentlik Belgesi (Doçentler için) 
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
13. İkametgâh 
14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
15. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya veya cd. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL - Telefon: 0212 521 

81 00 / 1016-1028-1041 
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  
İlan olunur. 12052/1/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile 

09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı 

alacaktır. 

Adayların 08.12.2021 – 22.12.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi  : 08.12.2021 

Son Başvuru Tarihi  : 22.12.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi  : 27.12.2021  

Giriş Sınav Tarihi  : 30.12.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi  : 05.01.2022 

SIRA FAKÜLTE/ BİRİM BÖLÜM UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 
EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

BİLİM TARİHİ 

BÖLÜMÜ 

ARŞ. 

GÖR. 
1 

- Bilim Tarihi alanında yüksek lisans mezunu 

olmak. 

- Bilim Tarihi ve Felsefesi alanında doktora 

yapıyor olmak. 

- ALES'ten 90 ve üzeri puan almış olmak. 

- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 

sınavlardan 75 ve üzeri puan almış olmak. 

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek 

için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş 

yaşını doldurmamış olmak. 

2 

MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK 

BÖLÜMÜ 

ARŞ. 

GÖR. 
1 

- İç Mimarlık alanında lisans mezunu olmak. 

- İç Mimari tasarım alanında yüksek lisans 

yapmış veya yapıyor olmak. 

- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 

- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL ve muadili 

sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak. 

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek 

için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz 

beş) yaşını doldurmamış olmak. 
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GENEL ŞARTLAR 

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir. 

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta) 

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

5. ALES Belgesi 

6. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili) 

7. Lisans Transkripti 

8. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları ve Doktora Öğrenci Belgesi. 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 

9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

12. İkametgâh 

13. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL - Telefon: 0212 521 

81 00 / 1016-1028-1041 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. 

İlan olunur. 

 12052/2/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür. 
İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği 

www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru 
kabul edilmeyecektir. 

Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitemizin 27.10.2021 tarihli ve 
26/07 sayılı Senato Kararına istinaden, Yükseköğretim Genel Kurulu Kararıyla Doçentlik 
Sözlü Sınavının iptali talebimizin uygun bulunması halinde sözlü sınav yapılmayacaktır. 

BÖLÜM /  
A.B.D. / A.S.D. 

PROF. DOÇ. 
DR.ÖĞR. 

ÜY. 
AÇIKLAMALAR 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Pedodonti A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Çocuk Diş Hekimliği 
alanında almış olmak. Parsiyel pulpotomide 
lazerin etkisi ve bitkisel ürünlerin 
Streptococcus mutans üzerine etkisi 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Endodonti A.B.D.   1 

Uzmanlığını Endodonti alanında almış olmak. 
İrrigasyon aktivasyon  tekniklerinin  kalsiyum 
hidroksit uzaklaştırma  ve dentinden büyüme 
faktörlerinin salınımına etkisiyle ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Periodontoloji A.B.D.   1 

Uzmanlığını Periodontoloji alanında almış 
olmak. Sigara içen periimplantitisli hastalarda 
lazerle tedavinin etkileri üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 

Mütercim Tercümanlık 
(Farsça) A.B.D. 

 1  

Doktorasını Fars Dili ve Edebiyatı ve 
Doçentlik unvanını Klasik Türk Edebiyatı 
alanında almış olmak. Mevlana ve Mevlevilik 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 

Mütercim Tercümanlık 
(İngilizce) A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Yabancı Dil Eğitimi - 
İngilizce alanında almış olmak. Bilgisayar 
destekli dil eğitimi ve yabancı dilde etkileşim 
analizi konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Eğitim Yönetimi 
A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Eğitim Bilimleri - Eğitim 
Yönetimi alanında almış olmak. Dezavantajlı 
öğrenciler ile öğretmen sosyal adalet liderliği 
ve sınıf liderliği konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Eğitim Programları ve 
Öğretim A.B.D. 

  1 

Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim 
alanında yapmış olmak. Öğretmenlerin 
öğretim programı okuryazarlığı ve program 
liderliği konularında çalışmalar yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Eğitim Bilimleri - 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında 
almış olmak. Geniş ölçekli test uygulamaları 
ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ / TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Sosyal Bilgiler Eğitimi 
A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Sosyal Bilimler Eğitimi - 
Coğrafya Eğitimi alanında almış olmak. Yer 
temelli öğretim ve çok kültürlü eğitim 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ 

Maliye Teorisi A.B.D.   1 
Doktorasını Maliye alanında yapmış olmak. 
Mali alan ve kamu kesimi konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Mekanik A.B.D. 1   

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği 
alanında almış olmak. Alüminyum 
alaşımlarının ısıl işlemi ve çeliklerin yerli 
borlama ile kaplanması konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

Seramik A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Malzeme  ve  Metalurji 
Mühendisliği alanında almış olmak. Sudan 
hafif seramik köpük yalıtım malzemeleri 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
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MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Makine Teorisi ve 
Dinamiği A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği 
alanında almış olmak. Metasezgisel 
algoritmalar ile robot ve sistem denetimi ve 
enerji hasadı için hasatçı üretimi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Yöneylem Araştırması 
A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği 
alanında almış olmak. Enerji üretimi, 
depolaması ve bakım yönetimi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Bilgisayar Yazılımı 
A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Bilgisayar  ve  Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. 
Makine öğrenmesi ve eğitim bilişim 
teknolojileri eğitimi konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ 

Biyomühendislik 
A.B.D. 

  1 

Doktorasını Biyomühendislik alanında yapmış 
olmak. Yara örtü malzemeleri ve gümüş 
nanopartikül bazlı antimikrobiyal malzemeler 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

Sağlık Yönetimi A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji 
alanında almış olmak. Sağlık işletmelerinde 
maliyet muhasebesi ve finansal yönetim 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 

Sosyal Hizmet A.B.D.   1 
Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış 
olmak. Engelliler ve aile destek süreçleri 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Hareket ve Antrenman 
Bilimleri A.B.D. 

1   

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri - Beden 
Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında almış olmak. 
Antrenman ve maç analizi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / REKREASYON BÖLÜMÜ 

Rekreasyon A.B.D.  1  
Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında 
almış olmak. Rekreasyon alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Göz Hastalıkları A.B.D. 1   

Doçentlik unvanını Göz Hastalıkları alanında 
almış olmak. Troid oftalmopati ve paranazal 
sinüslerle ilişkili orbita hastalıkları 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Göz Hastalıkları A.B.D. 1   

Doçentlik unvanını Göz Hastalıkları alanında 
almış olmak. Göz içine uygulanan ilaç ve 
lazer tedavilerinin kornea endotel tabakasına 
etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Göz Hastalıkları A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Göz Hastalıkları alanında 
almış olmak. Vücut içi protez kullanımının 
göz sağlığı üzerine etkisi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Göz Hastalıkları A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Göz Hastalıkları alanında 
almış olmak. Gözyaşı ve göz yüzey 
immünolojisi konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Kalp ve Damar Cerrahisi 
alanında almış olmak. Kalp akciğer makinesi 
kullanarak hayvanlarda deneysel çalışmalar 
yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Kulak, Burun ve Boğaz 
Hastalıkları 
A.B.D. 

  1 

Uzmanlığını Kulak Burun ve Boğaz 
Hastalıkları alanında yapmış olmak. Burun 
cerrahisinde flep ve/veya greft kullanımı ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Göğüs Cerrahisi A.B.D.   1 
Uzmanlığını Göğüs Cerrahisi alanında yapmış 
olmak. Torasik Onkoloji alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 
A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi 
alanında almış olmak. Servikal disk 
hastalarında uyku konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon alanında almış olmak. 
Laparoskopik cerrahilerde paravertebral blok 
ve Spinal anestezide serebral oksijenizasyon 
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

İç Hastalıkları A.B.D. 1   

Doçentlik unvanını İç Hastalıkları alanında 
almış olmak. Mezenkimal kök hücrenin 
antibakteriyel etkinliği ve diyaliz hastaları 
üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

İç Hastalıkları A.B.D.  1  
Doçentlik unvanını Gastroenteroloji alanında 
almış olmak. Endosonografik elastografi ile 
çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Kardiyoloji A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Kardiyoloji alanında almış 
olmak. Koroner  arter  hastalığı yaygınlığı ve 
hiperhomosisteinemi ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Kardiyoloji A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Kardiyoloji alanında almış 
olmak. NT proBNP ve koroner arter 
hastalığının şiddeti konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Tıbbi Farmakoloji 
A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Tıbbi Farmakoloji 
alanında almış olmak. İlaç, aşı ve tıbbi 
cihazların kalite analizleri ve GMP 
gereklilikleri konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Nöroloji A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Nöroloji alanında almış 
olmak. Esansiyel  tremor  ve  otonomik  
disfonksiyon konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon A.B.D. 

 1  

Doçentlik unvanını Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon alanında almış olmak. 
Elastografik bulgularının elektrofizyolojik 
testlerle karşılaştırılması ve manuplatif tedavi 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Radyoloji A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Radyoloji alanında almış 
olmak. Girişimsel Radyoloji ve Graves tanılı 
hastalarda elastografi konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları A.B.D. 

  1 
Uzmanlığını Psikiyatri alanında yapmış 
olmak. Şizofronide umutsuzluk ve işlevsellik 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Fizyoloji A.B.D.  1  

Doçentlik unvanını Fizyoloji alanında almış 
olmak. Deneysel modeller üzerinde doku ve 
eritrosit deformabilite indeksleri konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Veterinerlik Anatomisi 
A.B.D. 

1   

Doçentlik unvanını Veteriner Temel Bilimleri  
- Anatomi alanında almış olmak. At ve koyun 
anatomisi ile ilgili morfometrik ve stereolojik 
çalışmalar yapmış olmak. 

HACILAR HÜSEYİN AYTEMİZ MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK VE OTOMASYON 
BÖLÜMÜ 

Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi Programı 

 1  

Doçentlik unvanını Fizik alanında almış 
olmak. Etkin alan teorisi ve Mössbauer 
spektrometresi yöntemiyle manyetik 
sistemlerin özeliklerinin belirlenmesi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

Yerel Yönetimler 
Programı 

1   

Doçentlik unvanını Bilgi ve Belge Yönetimi 
alanında almış olmak. Kütüphane 
hizmetlerinde halkla ilişkiler ve yönetim 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

TOPLAM 7 26 9  
 12003/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

REKTÖRLÜK BİRİMLERİ 

SIRA 
NO 

UNVANI 
İLAN 

KODU 
ÖĞRENİM 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

R-01 

Koruma 
ve 

Güvenlik 
Görevlisi 

2021-R-01 Önlisans 
2020 KPSS (P93) 

en az 65 puan 
10 

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir 
önlisans programından mezun olmak. 
Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak. 

R-02 
Destek 

Personeli 
2021-R-02 

Lise ve 
Dengi 

2020 KPSS (P94) 
en az 65 puan 

21 
Ortaöğretim kurumlarından herhangi 
birinden mezun olmak. 

R-03 
Destek 

Personeli 
2021-R-03 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

10 
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir 
önlisans programından mezun olmak. 

R-04 
Destek 

Personeli 
2021-R-04 Lisans 

2020 KPSS (P3) 
en az 65 puan 

10 
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir 
lisans bölümünden mezun olmak. 

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 

SIRA 
NO 

UNVANI 
İLAN 

KODU 
ÖĞRENİM 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

M-01 Hemşire 2021-M-01 Lisans 
2020 KPSS (P3) 
en az 65 puan 

16 
Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik 
bölümü lisans mezunu olmak. 

M-02 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-02 Lisans 

2020 KPSS (P3) 
en az 65 puan 

1 

Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji 
bölümü lisans mezunu olmak. 3. 
basamak hastanelerde alanında en az 3 
(üç) yıl çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 

M-03 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-03 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

4 

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri önlisans 
programından mezun olmak. 3. basamak 
hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl 
çalışmış olmak ve belgelendirmek. 

M-04 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-04 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

2 

Yükseköğretim kurumlarının İlk ve Acil 
Yardım önlisans programından mezun 
olmak. 3. basamak hastanelerde 
alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak 
ve belgelendirmek. 

M-05 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-05 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

3 

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi 
önlisans programından mezun olmak. 3. 
basamak hastanelerde alanında en az 3 
(üç) yıl çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 
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M-06 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-06 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

3 

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi 
önlisans programından mezun olmak. 
Alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak 
ve belgelendirmek. 

M-07 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-07 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

1 

Yükseköğretim kurumlarının 
Elektronörofizyoloji önlisans 
programından mezun olmak. 3. basamak 
hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl 
çalışmış olmak ve belgelendirmek. Uyku 
Teknolog, Pap Cihazları Eğitim ve 
Solunum Fonksiyon Testi Eğitim 
Sertifikalarına sahip olmak. 

M-08 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-08 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

1 

Yükseköğretim kurumlarının 
Elektronörofizyoloji önlisans 
programından mezun olmak. 3. basamak 
hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl 
çalışmış olmak ve belgelendirmek. 

M-09 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-09 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

2 

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji/ 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 
programından mezun olmak. 2. veya 3. 
basamak hastanelerde alanında en az 5 
(beş) yıl çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. Çok kesitli tomografi 
(multislice tomografi) eğitim ve ileri düzey 
BT uygulamalarında deneyim ve sertifika 
sahibi olmak (Koroner BT Anjiografi, 
Vasküler, Kardiyak, Perfüzyon, Sanal 
kolonoskopi, dual enerji, Dinamik BT 
çekim konusunda deneyim sahibi olmak 
ve belgelendirmek.), İleri düzey MR 
çekimi konusunda deneyim sahibi olmak 
ve belgelendirmek (Fonksiyonel MR, 
Kardiyak MR, Multiparametrik prostat 
MR, MR spektroskopi gibi ileri düzey MR 
çekim teknikleri konusunda deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek). 

M-10 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-M-10 Önlisans 

2020 KPSS (P93) 
en az 65 puan 

3 

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji / 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 
programından mezun olmak. 2. veya 3. 
basamak hastanelerde alanında en az 3 
(üç) yıl çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 

M-11 Teknisyen 2021-M-11 
Lise ve 
Dengi 

2020 KPSS (P94) 
en az 65 puan 

2 

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme alanından 
mezun olmak. Alanında en az 3 (üç) yıl 
çalışmış olmak ve belgelendirmek. 
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

SIRA 
NO 

UNVANI 
İLAN 

KODU 
ÖĞRENİM 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

D-01 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-D-01 Önlisans 

2020 KPSS 
(P93) en az 55 

puan 
5 

Yükseköğretim kurumlarının Diş Protez 
Teknikerliği / Diş Protez Teknolojisi 
önlisans programından mezun olmak. 

D-02 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-D-02 Önlisans 

2020 KPSS 
(P93) en az 55 

puan 
3 

Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş 
Sağlığı önlisans programından mezunu 
olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 
(bir) yıl kamu sağlık kurumlarının 
sterilizasyon biriminde çalışmış olmak. 
Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon 
Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Hijyen 
Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 

D-03 
Diğer 
Sağlık 

Personeli 
2021-D-03 Önlisans 

2020 KPSS 
(P93) en az 55 

puan 
2 

Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji / 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 
programından mezun olmak. 

D-04 Teknisyen 2021-D-04 
Lise ve 
Dengi 

2020 KPSS 
(P94) en az 55 

puan 
1 

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik 
alanından mezun olmak. Alanında en az 
2 (iki) yıl çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 

I. GENEL ŞARTLAR: 
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak. 

4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak. 

5) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 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, 

7) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) 
grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim 
mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 
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II. ÖZEL ŞARTLAR 
1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak. 
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından gün almamış 

olmak. 
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
III. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ 
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde; 
1) Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.) 
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge 

sisteme yüklenecektir.) 
3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.) 
4) SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge Tecrübe istenilen 

özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.) 
5) 1 adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş) 
6) KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme 

yüklenecektir.) 
7) Nüfus cüzdanı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.) 
8) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.) 
9) Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.) 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nün www.erbakan.edu.tr adresinden online 

Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme 
yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru 
yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da 
geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
başvuru yapılabilecektir. 

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) 

Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge 
verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit 
edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, 
idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin 
edileceği hususu önemle duyurulur. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ: 
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir. Pozisyonların iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru 
olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan 
edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde 
belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvurusu kabul edilenler arşiv 
araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim 
görevlisi (ders verecek) alınacaktır.  

Genel Şartlar:   
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı 
başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden 
itibaren 5 yıl için geçerlidir; 08 Aralık 2016’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir) 

*İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında, T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 16.11.2021 tarih ve 441 sayılı toplantı kararı gereği, Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için, adaylarda 
yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) tam puan üzerinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak şartı 
aranır.  

*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar:  
*Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

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

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  
*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine 

hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan dilekçe örneği çıktı alınıp 
güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans ve yüksek lisans 
mezuniyet belgeleri, varsa doktora mezuniyet belgesi ile not dökümlerinin (transkript) resmi 
(onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin 
asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir). Yüksek lisans not 
dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli 
yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi, doktoraya devam 
edenlerin öğrenim görülen üniversitesinden güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not 
dökümleri (transkripti) gerekmektedir. 

*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)  

*Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 
olmamak) resmi (onaylı) belge 
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*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi 
Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 
Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden 
yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) numaralı bendi 
kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan 
akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi 
(onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu 
kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (e-
Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

*Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması 
gerekmektedir. 

*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 
esnasında e-Devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.  

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 
No:37-39 PK. 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.  

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi  : 08.12.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 22.12.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi  : 24.12.2021 
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi  : 27.12.2021 
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi  : 29.12.2021  
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim 

sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru 
belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm 
işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare 
gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Y.Okul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Aranan Şartlar 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Bölümü 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü Lisans mezunu olmak. Gastronomi, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Tezli 
Yüksek Lisans veya Doktora mezunu olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans veya 
lisans mezuniyeti sonrası yükseköğretim 
kurumlarında en az 1 yıl ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

 11928/1-1 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 

 

 



8 Aralık 2021 – Sayı : 31683 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine

Aktarım Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/40)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2017/37079 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2017/37390 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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