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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ARI KOLONİLERİNİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT 

ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arı kolonilerinin hareketlerinin ve hastalıkla-

rının daha etkin kontrolünün sağlanması, ülkesel veya bölgesel eradikasyon programlarının et-
kin yürütülmesinin desteklenmesi için arıcılık işletmelerinin belirlenmesi ve bu işletmelerde
bulunan arı kolonilerinin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; arı kolonilerinin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alın-

ması ile bunların bulundukları işletmelerin ve sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar
destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, kimliklendirilen arı kolonilerinin ve işlet-
melerinin kontrol ve denetimleri ile idarî yaptırımlara ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arı: Süzme bal, petekli bal, polen, balmumu, propolis, arı ekmeği, arı venomu, arı

zehiri ve arı sütü gibi birincil arı ürünleri üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen
Apidae familyasına dahil hayvanları,

b) Arı Nakil Belgesi: Arıların il içi nakillerinde kullanılan ve Bakanlık veri tabanından
alınmış Ek-1’deki belgeyi,

c) Arı vize belgesi: Resmî veteriner hekim tarafından arıların iller arası sevkinde dol-
durulan ve veteriner sağlık raporuna eklenen gidecekleri güzergâhların gösterildiği Ek-2’de
yer alan belgeyi,

ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
d) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
e) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,
f) İşletme: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kolonilerin devamlı veya geçici olarak

tutulduğu, yetiştirildiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık alan durumunda bulunduğu çev-
reyi,

g) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununu,

ğ) Koloni: Yumurtlayan ana arısı bulunan ve üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü arı ailesini,
h) Kovan: Taşınabilen veya sabit olarak bulunan (eski tip sepet veya karakovan) arı ailesi

barınağını,
ı) Kovan sahibi: Kovanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran gerçek veya tüzel

kişiyi,
i) Resmî veteriner hekim: Bu Yönetmelik kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına

yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,
j) Tanımlama araçları: Kolonilerin tanımlanmasında kullanılan plastik kovan plakası,

elektronik kovan plakası veya kovan takip cihazı gibi tanımlama araçlarını,
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k) Veteriner sağlık raporu: Kolonilerin Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun ol-
duğunu gösteren, resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Yetki
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki kolonilerin tanımlanması, kayıt altına

alınması, izlenmesi ve işletmelerin kaydı ile ilgili tüm diğer işlemlerin yürütülmesinden Ba-
kanlık yetkilidir. Bakanlık, gerektiğinde kolonilerin tanımlanması ve kayıt altına alınması yet-
kisini Bakanlığın kontrol ve denetimi altında olmak şartı ile yeterli altyapıya sahip, arıcılık ko-
nusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile işletme sahibine devredebilir.

Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Genel Müdürlük arı hareketleri ve sağlığına yönelik bilgisayar destekli

veri tabanının oluşturulması, il/ilçe müdürlükleri arasında bilgi akışının sağlanması, il/ilçe mü-
dürlükleri ile yetki verilen ilgili kurum veya kuruluşların çalışmalarının kontrolü, denetimi,
eğitimi ile merkezî veri tabanının işletilmesi, geliştirilmesi ve işlemlerin uygulanması ile görevli
ve yetkilidir. 

(2) Kayıtlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen şekilde, talebi halinde il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından ibraz edilmek üzere yazılı veya bilgisayar veri tabanında en az üç yıl mu-
hafaza edilir.

İl/İlçe müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 7- (1) İl/ilçe müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kendi görev ve yetki sahasında bulunan kolonilerin tanımlanmasında kullanılacak

tanımlama araçlarının, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu onaylamak. 
b) Arı kolonilerini tanımlamada kullanılacak kovan plaka numaralarını ve işletme nu-

maralarını işletmelere tahsis etmek.
c) Tanımlanan ve kayıt altına alınan arı kolonileri ile bunların bulundukları işletmeleri

kayıt altına almak ve bilgisayar destekli veri tabanına kaydetmek. 
ç) Kovan sahiplerinin işletmelerindeki kovanlar için kayıt tutmalarını sağlamak. 
d) Tanımlanan koloniler ile işletmelerin kontrol ve denetimlerini sağlamak, kontrollere

ilişkin raporları hazırlamak ve gerekli eğitimleri vermek. 
Kovan sahibinin yükümlülükleri
MADDE 8- (1) Kovan sahibinin yükümlülükleri şunlardır:
a) İşletme veya işletmelerinin kayıt altına alınmasını ve kaydedilen işletme veya işlet-

melerindeki kolonilerin tanımlanmalarını sağlamak. 
b) Dolu veya boş duruma geçen kovanlar ile bunların işletmeleri ve işletmelerinden

olacak tüm koloni hareketlerinin kayıtlarını tutmak ve bunları ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildir-
mek.

c) İşletmelerinin kontrolünde yetkililerce talep edilmesi halinde son üç yıl içerisinde
sorumlu olduğu kovanlara ilişkin orijin, tanımlama, varış yeri, naklettiği veya pazarladığı ko-
vanlara ilişkin bilgileri sunmak ve denetimlerde Genel Müdürlük ya da il/ilçe müdürlüğü tara-
fından görevlendirilen resmî veteriner hekimlere veya Bakanlığın yetkilendirdiği gerçek veya
tüzel kişi, kurum ve kuruluşların görevlendirdiği yetkilendirilmiş veteriner hekimlere yardımcı
olmak.

ç) Kullanılamayacak durumda olan kovan ve kovan plakalarını il/ilçe müdürlüğüne bil-
dirmek ve bu Yönetmeliğin kovan sahipleriyle ilgili diğer hükümlerinin yerine getirilmesini
sağlamak. 

(2) Kovan sahibi bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden,
eksik ya da hatalı yerine getirmesinden, vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olum-
suzluk ve hatalardan sorumludur.
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Alıcı ve satıcıların yükümlülükleri
MADDE 9- (1) Alıcı ve satıcılar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aldıkları veya

sattıkları kolonilere ilişkin gerekli bildirimleri arı nakil belgesini doldurarak bildirim süresi
içinde ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arı Kovanlarının Tanımlanması ve İzlenmesi Sistemi

Arı kovanlarının tanımlanması ve izlenmesi sisteminin unsurları
MADDE 10- (1) Kolonilerin tanımlanması ve kayıt altına alınması sistemi aşağıdaki

unsurlardan oluşur:
a) Kolonilerin tanımlanması için tanımlama araçları.
b) İşletmelerde tutulan güncel kayıtlar.
c) Arı nakil belgeleri.
Kolonilerin tanımlanması ve müracaat
MADDE 11- (1) Koloniler, kovan sahiplerinin il/ilçe müdürlüğüne veya Bakanlıkça

yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşa müracaatları üzerine, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri
çerçevesinde il düzeyindeki il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış kovan plakaları ile tanımlanır.

(2) İşletmelerde bulunan kolonilerin tanımlanması, koloni işletme dışına çıkarılacaksa,
çıkarılmadan önce tanımlanır. Koloniler bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmaksızın bu-
lunduğu işletmeden nakledilemez.

(3) Bu Yönetmelikle belirlenen şekilde tanımlanmayan kolonilerin tanımlama işlemi,
kovan sahibine Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre idarî para cezası
verildikten sonra gerçekleştirilir. 

(4) Kolonilerin tanımlanmasına ilişkin masraflar kovan sahipleri tarafından karşılanır.
Kovan plakalarının işletmelere tahsisi ve uygulanması
MADDE 12- (1) Üzerinde özgün tanımlama numaraları bulunan kovan plakaları, Ba-

kanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde il düzeyindeki ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından
kendi görev ve yetki sahasındaki işletmelere tahsis edilir.

(2) Kovan plakaları Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından kendi görev ve yetki sahasındaki kovan sahiplerine Ek-3’teki kovan plaka-
ları teslim taahhütnamesi ile teslim edilir ve kovan sahipleri tarafından kovanlara uygulanır.

(3) Kovan plakalarının kovanlara uygulanması, korunması, tahribat durumunda il/ilçe
müdürlüğüne bilgi verilmesi kovan sahibinin sorumluluğundadır.

Kovan plakalarının sökülmesi veya değiştirilmesi
MADDE 13- (1) Kovan plakaları Genel Müdürlük veya ilgili il müdürlüğünün izni ol-

maksızın hiçbir surette sökülemez veya değiştirilemez.
(2) Kovan plakalarının Genel Müdürlük veya ilgili il müdürlüğünün izni olmaksızın

sökülmesi ve değiştirilmesi durumunda Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
hükümleri uygulanır.

(3) Kovan plakalarının tahrip olması veya parçalanması sonucunda kullanılamayacak
durumda olanların yerine yeni numaralı kovan plakası uygulanır ve eski kovan plaka numarası
veri tabanında kullanılamayacak hale getirilir.

(4) Kovanların tahrip olması veya parçalanması durumunda kovanların kovan plakaları
veri tabanında kullanılamayacak hale getirilir.

Kovan plaka numarasının belgelerde belirtilmesi
MADDE 14- (1) Tanımlanan kolonilerin kovan plakaları üzerinde bulunan özgün nu-

maralar; kolonilerle ilgili olarak hazırlanan sigorta poliçesi, numune alınması ve gönderilmesi
ile ilgili belgeler, arı nakilleri için düzenlenen belgelerde belirtilir.

Arı nakilleri
MADDE 15- (1) Arıların nakilleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.
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Kovanların tahrip olması
MADDE 16- (1) Kovanların tahrip olması, parçalanması veya kovandaki koloninin

ölümü hâlinde, işletmenin işletme defterine/formuna kovan sahibi tarafından kaydedilir ve
bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne otuz gün içerisinde bildirilir.

Kovanların kaybolması veya çalınması
MADDE 17- (1) Tanımlanmış kovan kaybolur veya çalınır ise, kovan sahibi otuz gün

içinde durumu ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Kaybolan veya çalınan kovanların durumları
il/ilçe müdürlüğünce veri tabanına kayıt edilir.

(2) Çalınan veya kaybolan kovanlar daha sonra bulunur ise bulunan kovanların durumu
il/ilçe müdürlüğüne bildirilir ve il/ilçe müdürlüğünce bu kovanların veri tabanındaki kayıtları
güncellenir.

İşletme kayıt defteri/formu
MADDE 18- (1) İşletmelerdeki koloniler için kovan sahipleri tarafından, işletmeye ge-

len veya işletmeden ayrılan tüm arıların hareketlerinin kaydedildiği Ek-4’teki arı kolonileri
için işletme kayıt defteri/formu tutulur.

(2) İşletmeye ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu, elle yazılı formda veya bil-
gisayar ortamında tutulur, en az üç yıl saklanır ve il/ilçe müdürlüğü tarafından talep edilmesi
hâlinde kovan sahibi tarafından ibraz edilir.

(3) İşletme kayıt defteri/formu tutmayan veya il/ilçe müdürlüğü tarafından talep edil-
mesi halinde ibraz etmeyen kovan sahiplerine Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi gereği idarî yaptırım uygulanır.

İşletme kayıt defteri/formu ve vize belgelerinin kaybolması, çalınması veya imha
edilmesi

MADDE 19- (1) Kolonilere ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu veya vize
belgeleri kaybolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise kovan sahipleri bildirim süresi içinde du-
rumu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletmelerin Tanımlanması ve Tescili

İşletmelerin tanımlanması ve kayıt altına alınması
MADDE 20- (1) Bünyesinde koloni bulunduran tüm işletmeler tanımlanır ve kayıt al-

tına alınır.
(2) İşletmelerin tanımlanması ve kaydı için kovan sahibi tarafından işletmenin bulun-

duğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaat edilir.
(3) Kovan sahibinin müracaatı üzerine özgün bir işletme tanımlama numarası tahsis

edilir.
İşletme tanımlama numaraları
MADDE 21- (1) İşletme tanımlama numaraları aşağıda belirtilen şekilde tahsis ve kayıt

edilir:
a) İşletme tanımlama numarası, iki haneli ülke kodu, iki haneli il trafik kodu ve on ha-

neli bireysel işletme tanımlama numarası olmak üzere en fazla on dört karakterden oluşur.
b) İşletme tanımlama numarası, bilgisayar destekli veri tabanına, hareket belgelerine

ve işletme tescil belgesine kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Veri Tabanı

Bilgisayar destekli veri tabanı
MADDE 22- (1) Genel Müdürlük tarafından kovan plaka numaraları veri tabanında

tutulur.
(2) Veri tabanındaki kayıtlar, ilgili diğer ulusal veri tabanları ile uyumlu ve bunlarla

bilgi değişimine uygun olacak şekilde tutulur.
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(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmayan hiçbir kovan veri tabanına kay-
dedilmez.

Veri tabanında bulunması gereken bilgiler
MADDE 23- (1) Bilgisayar destekli veri tabanında asgari aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) İşletme tanımlama numarası.
b) İşletmenin ait olduğu veya kanuni olarak işletmeden sorumlu kovan sahibinin adı-

soyadı, kimlik numarası, işletmenin adresi, koordinatları ve varsa telefon/faks numarası ile
elektronik posta adresi.

c) Kovanlara özgün tanımlama numarası.
Veri tabanında bilgi erişimi
MADDE 24- (1) Genel Müdürlük bu Yönetmelik çerçevesindeki tüm bilgilere; il/ilçe

müdürlüğü de kendi görev ve yetki sahasındaki bilgilere erişebilir. Bakanlık, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliğinin ve korunmasının sağlanması şartıyla, ilgili kurum,
kuruluş, gerçek ve tüzel kişilere, gerekli önlemleri alarak paydaşların uygun şartları haiz ol-
maları halinde bu bilgilere erişimleri için izin verebilir. Bu bilgiler arasında kişisel verilerin
bulunması halinde, bu nitelikteki veriler gerekli teknik ve idarî tedbirler alınarak 24/3/2016 ta-
rihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun şekilde ilgili üçün-
cü kişilere aktarılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tanımlama Araçlarına İlişkin Hususlar

Tanımlama araçları
MADDE 25- (1) Bireysel olarak tanımlanacak koloniler, Bakanlık tarafından belirlenen

özelliklere sahip tanımlama araçlarıyla tanımlanır.
Kovan plakalarında bulunması gereken özellikler
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereği kolonilerin tanımlanmasında kulla-

nılacak kovan plakalarının üzerinde lazer tekniği ile silinmez şekilde baskılı asgari aşağıda be-
lirtilen bilgi ve hususlar bulunur:

a) Bakanlık logosu.
b) Tanımlama numarası.
c) Barkod.
ç) Kare kod.
(2) Kovan plakası üzerindeki tanımlama numarası en fazla on dört karakterden oluşur.

Bu karakterlerden;
a) İlk iki hane ülke kodunu (TR), 
b) Ülke kodundan sonraki iki hane kovanın bulunduğu ilin trafik kodunu,
c) İl trafik kodunu takip eden en fazla on hane, kovanın bireysel tanımlama numarası-

nı,
oluşturur.
Kovan plakalarının teknik özellikleri ve taşıması gereken şartlar
MADDE 27- (1) Kovan plakalarının teknik özellikleri ve taşıması gereken şartlar şun-

lardır:
a) Kovan plakaları sağlam, büküldüğü zaman kırılmayacak ve herhangi bir deformasyon

izi kalmayacak, yüksek kaliteli plastik hammaddeden imal edilmiş ve sarı renkte olur.
b) Kovan plakaları kovanın bulunduğu dış etkilere ve farklı iklim şartlarına fiziksel ola-

rak dayanıklı ve okunması kolay olur.
c) Kovan plakalarının köşelerinde, kovanlara sabitlenebilmesi amacıyla delik olması

gerekir.
ç) Kovan plakalarında keskin kenar ve köşeler olmaz.
d) Kovan plakasının eni en az 55 mm, boyu en az 95 mm olur.

22 Nisan 2022 – Sayı : 31817                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



e) Kovan plakası üzerindeki Bakanlık logosu, karekod, ülke kodu, il tarfik kodu ve bi-
reysel numara en az 15 mm yüksekliğinde, barkod en az 10 mm yüksekliğinde olur.

(2) Her bir kovan plakası, lazer tekniği ile silinmez şekilde baskılı olarak birinci fıkrada
belirtilen bilgi ve hususları ihtiva eder.

(3) Bakanlık, kovanlara uygulanan kovan plakaları dışında, bu Yönetmelikte belirtilen
hükümleri karşılaması şartıyla, tanımlama için ilave olarak elektronik özellikte başka yapıda
tanımlama araçları seçebilir. Bu ilave tanımlama araçlarının yapısı ve modeli Bakanlıkça be-
lirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İdarî Yaptırımlar

İdarî yaptırım
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali hâlinde Kanunun 36 ncı madde-

sine göre idarî yaptırımlar uygulanır.
Kovan hareketlerinin kısıtlanması
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmamış hiçbir koloninin iş-

letme dışına çıkışına yasal işlemler uygulanana kadar izin verilmez, bu tür koloniler için vize
belgesi ve veteriner sağlık raporu düzenlenmez.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmış kolonilere ve kayıt altına
alınmış işletmelere arı hastalıklarını önleme amacı dışında, kovanların taşınmasının veya iş-
letmeye giriş ve çıkışının yasaklanması amacıyla kovan hareketlerini önlemeye yönelik veri
tabanında kısıtlama konulmaz.

Bildirim
MADDE 30- (1) Kovan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan koloni giriş çıkı-

şını, kolonilerin aktif/pasif durumunu, koloni üretimini/çoğaltılmasını, kendisine ve işletmesine
ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Bildirimler elektronik ortamda
da yapılabilir. Kovan sahibi süresi içerisinde bildirimde bulunmaz ise, ilgili il/ilçe müdürlüğü
bu işletmeye ve bu işletmeden yapılacak arı hareketlerini kısıtlar ve gerekli bildirimlerde bu-
lunmadığından dolayı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre koloni
başına idarî para cezası uygular.

Tanımlama araçlarında tahrifat ve sahtecilik
MADDE 31- (1) Kolonilerin tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarında tahrifat

yapanlara, sahtelerini üretenlere veya uygulayanlara fiil suç oluşturmadığı takdirde Kanunun
36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idarî para cezası verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Bildirim süresi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun ola-

rak gerekli bildirimleri yapılmayan kolonilerin aktif/pasif durumu, kovan sahibinin kendisine
ve işletmesine ait bilgileri, 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine ba-
kılmaksızın 31/12/2022 tarihine kadar güncellenir.

Tanımlama araçları
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 26 ncı ve 27 nci

maddelerde belirtilen özellikleri taşımayan kovan plakaları ile tanımlanan koloniler tanımlan-
mış olarak kabul edilir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten
önce alımı yapılmış veya alım ilanı yayımlanmış kovan plakalarında 26 ncı ve 27 nci madde-
lerde belirtilen özellikler aranmaz.

Yürürlük
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT 

ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kedi, Kö-

pek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hareketlerinin takibini ve hastalıkla-

rının kontrolünü daha etkin düzeyde sağlamak için; sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital

yöntemlerle kimliklendirilmesi ve kayıtlarının düzenli tutulması ile ilgili usul ve esasları dü-

zenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik sahipsiz hayvanlar ile Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan ev hayvanlarını kapsamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci ve 11 inci maddeleri ile 24/6/2004 tarihli ve 5199

sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (f),

(h), (k) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) ve (n) bentleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Ev hayvanı: Bu Yönetmelikte geçen sahipli kedi, köpek ve 8/10/2011 tarihli ve 28078

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre çalışma izin belgesi almış ev hayvanı üretim merke-

zinde üretilen gelincikleri,”

“e) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerini,

f) İşletme: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan hayvanların, üretildiği, alınıp satıldığı,

Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre çalışma izin belgesi almış üretim ve satış yerlerini,”

“h) Mikroçip: İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla

uygulanan, salt-okunur pasif radyofrekans tanımlama malzemesini,”

“k) Sahipli hayvan: Ev, işyeri, arazi ve benzeri sınırlar içinde gerçek ya da tüzel kişilik

tarafından kontrolü sağlanan ya da doğrudan denetimi altında tutulan evcil hayvanlarını,”

“o) Yetkili veteriner hekim: Resmî veteriner hekimi veya Bakanlık tarafından yetki ve-

rilen serbest veteriner hekimi,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “il/ilçe

müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş,

gerçek veya tüzel kişilere” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “kayıt defteri” ibaresinden sonra gelmek üzere

“veya formu” ibaresi eklenmiştir.

“a) Ev hayvanlarının kimliklendirilmesi için mikroçip ve okuyucudan oluşan kimlik-

lendirme araçları.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yeni doğan ev hayvanının sahibi Ek-1’de yer alan Beyanname ile doğum tarihinden

itibaren en geç altı ay içinde il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuru-

luş, gerçek veya tüzel kişilere yazılı veya elektronik ortamda başvuru yapmakla yükümlüdür.

(4) Mikroçip uygulanan ev hayvanları Ek-2’de yer alan pasaport düzenlenerek on beş

gün içinde yetkili veteriner hekim tarafından veri tabanına kaydedilir.”

“(10) Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları, hayvanlarla ilgili olarak ha-

zırlanacak hayvan sigortaları, hayvan sağlığı ve hayvancılıkla ilgili olarak laboratuvar için nu-

mune alınması ve gönderilmesine ilişkin belgeler, laboratuvar analizleri ile ilgili belgeler ve

analiz raporları, hayvan alış ve satışları ile ilgili proforma fatura veya faturalar, ev hayvanlarının

sahiplendirilmesi ile ilgili belgeler, her türlü hayvan sertifikaları ve ev hayvanları ile ilgili

olarak tanzim edilecek her türlü diğer belgede mutlaka belirtilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “yetmiş iki

saat” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için Ek-3’te yer alan Ev Hayvanı Sahip

Değişikliği Belgesi, yurt dışından ithal edilmiş hayvanlar için ise ithalat belgesinin bir örneği

ve varsa pasaportu ile altmış gün içerisinde ev hayvanının yeni sahibi, il/ilçe müdürlüklerine

ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvurur. Yetkili ve-

teriner hekim tarafından veri tabanı ve pasaportuna, sahip değişikliği işlenir. İthal edilmiş hay-

vanlar için yeni pasaport düzenlenir.

(2) Sahipsiz hayvanların hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere ve-

rilmesi halinde sahipsiz hayvan edinme formu ve varsa hayvanın sağlık karnesi ile sahiplen-

dirme tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerine başvurulur. Resmî

veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenir ve veri tabanına kaydedilir.

Gerektiğinde, Bakanlık ev hayvanı sahibinden ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde otuz gün içerisinde, kaybolması halinde

yedi gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki ve-

rilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirir. Yetkili veteriner hekim tarafından ev

hayvanının durumu veri tabanına işlenir.” 

“Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakım-

evi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmış ev hayvanlarına hayvan

hastalıklarını önleme amacı dışında veri tabanında kısıtlama konulmaz.”
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MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ev hay-

vanı sahibi” ibaresi “İşletme sahibi” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) İşletme kayıt defteri/formu, tanımlanan ve tescil edilen her bir işletme tarafından

Ek-4’te belirtilen şekilde elle yazılı formda veya bilgisayar ortamında tutulur, en az beş yıl

saklanır ve il/ilçe müdürlüğü tarafından talep edilmesi hâlinde işletme sahibi tarafından ibraz

edilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Ev hayvanlarına ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu kay-

bolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise işletme sahipleri en geç altmış gün içinde durumu yazılı

veya elektronik ortamda ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik kapsamında kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen

ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendi hükmü, gelinciklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5996 sayılı Ka-

nunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır ve hayvanlar kimlik-

lendirilerek kayıt altına alınır. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen

ev hayvanı sahipleri ile ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malze-

meleri kullanmayanlara ve kayıtlarında tahrifat yapanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı madde-

sinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır. 

(3) Ev hayvanlarını kimliklendirmiş fakat kayıt işlemini gerçekleştirmemiş serbest ve-

teriner hekimlere, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükmü

uygulanır.

(4) Ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine 5199 sayılı Kanunun 28 inci madde-

sinin birinci fıkrasının (j) bendi hükmü uygulanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya

da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere Ek-1’de yer alan Beyan-

name ile başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar kimlik-

lendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlüdür.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde

görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve

taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin

Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine

göre görev yapan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve

3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-

meliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı

Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sa-

yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet

Malzeme Ofisi Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yü-

rütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacı-
lıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) nu-
maralı alt bendinde yer alan “memurların” ibaresi “meslek personelinin” olarak, aynı bendin
(2) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt
bendinde yer alan “memurları” ibaresi “meslek personelini” olarak ve aynı bendin (4) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya genel müdür yar-
dımcısı olarak görev yapanlar ile bu şirketlerin hasar, iç denetim veya hukuk birimlerinde görev
yapanların,”

“5)  Üniversitelerde sigortacılık ve aktüerya alanında öğretim üyesi olarak ders veren
ve akademik çalışması bulunanların,”

“4) Üniversitelerde sigorta hukuku ve ticaret hukuku alanlarında öğretim üyesi olarak
ders veren ve akademik çalışması bulunanları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan “kabul etmesi halinde, uygun görülenler” ibaresi “yapacağı incelemede gerekli şartları
taşıdığı tespit edilenler” olarak değiştirilmiş aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) İtiraz hakem heyetinin hiç ya da yeterli sayıda oluşturulamaması halinde, Komis-
yon Başkanlığının teklifi ve Kurumun onayı ile itiraz hakemi olmak için 13 üncü maddede be-
lirtilen şartları taşımak kaydıyla Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümü kararına göre si-
gorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli dairelerde en az 2 yıl
süreyle görev yapmış olan başkan ve üye hakimler ile Kurulun 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yö-
neticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi ile atanan başkan ve üyeleri en az 2 yıl süreyle görev yapmış olmaları kaydıyla Ko-
misyon tarafından yapılacak ilana başvuruda bulunmaları halinde itiraz hakemi olarak listeye
doğrudan kaydedilir. Bu fıkra kapsamında listeye kaydedilecek itiraz hakemi sayısı, istenen
belgeler, başvuru şartları ve süresi gibi hususlar Komisyonun internet sitesinde ilan edilir. İlanda
belirtilen süreden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Listeye kaydolmak için yapılan baş-
vuruların ilanda belirtilen sayıdan fazla olması halinde, listeye kaydolacak adaylar sahip ol-
dukları deneyim süresine göre belirlenir. Deneyim süresine göre listeye en son kaydedilen aday
ile aynı deneyim süresine sahip başka adaylar olması durumunda bu adaylar da listeye kayde-
dilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(7) Komisyon merkezinde, öncelikle uyuşmazlığın çözümü için heyet oluşturulmasının
gerekliliği incelenir. Ancak uyuşmazlık konusu miktarın, Kurum tarafından Kanunun 30 uncu
maddesinin yirmi ikinci fıkrasına göre belirlenen miktar ve üzerinde olduğu durumlarda heyet
oluşturulması zorunludur. Heyet oluşturulan durumlarda, listede hukukçu bulunması halinde,
en az biri hukukçu olacak şekilde, en az üç kişiden oluşan heyet, kararını çoğunlukla verir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK 

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta

idaresine 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil
tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandı-
rılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu,

35/C ve 225 inci maddeleri ile 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hak-
kında Kararın 126 ncı, 127 nci, 128 inci ve 134 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 
b) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi: Posta veya hızlı kargo yoluyla taşınan ve Ka-

rarın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamı eşyanın operatör tara-
fından beyan edilmesinde kullanılan, basitleştirilmiş veri setine sahip elektronik gümrük be-
yannamesini,

c) Başvuru: Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm
gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvuruyu,

ç) Doküman: Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen kişisel yazılı mesaj, kartpostal ile
herhangi bir ticari değer taşımayan basılı materyal şeklindeki gönderileri, 

d) Gönderi: Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen, içerisinde ticari veya gayri ticari
nitelikte eşya bulunan paket, koli, poşet ve benzerini,

e) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya işti-
rakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye
veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50'sini seçme
hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50'sine sahip olduğu işletmeyi,

f) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
g) Karar: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararı,
ğ) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla bir-

likte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisini haiz kişiler ortaklığını,
h) Operatör: Hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gön-

derilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili
tüzel kişileri,

ı) Posta idaresi: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
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i) Yetki: Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm güm-
rük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılmasına yönelik verilen yetkiyi,

ifade eder.
Başvuru koşulları
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ ile verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen opera-

törlerin;
a) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Ha-

vacılık Genel Müdürlüğünce “hava kargo acentesi” olarak yetkilendirilmiş olması,
b) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından,

yapacakları faaliyetlere uygun uluslararası kara yolu taşımacılık belgesi ile yetkilendirilmiş ol-
ması,

c) Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin ifası, takibi ve sonuçlandırılması için şirket bün-
yesinde gümrük müşaviri istihdam ediyor olması veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşa-
virliği şirketiyle sözleşme yapmış olması,

ç) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler
ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının 7/10/2009 tarihli ve
27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş cezası veya mahkumiyet
kararı bulunmaması,

d) Kesinleşmiş gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmaması,
e) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde, gönderilerin

gümrük müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere teknik özellikleri Bakan-
lıkça belirlenecek X-ray cihazı, otomatik barkod okuyucu, 9 uncu maddede belirtilen eşya
tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi ve kamera sistemi bulun-
durulması ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer altyapının kurulmuş olması,

f) Yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda do-
ğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara
yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 250.000 Türk Lirası,
her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 500.000 Türk Lirası tutarında
teminat mektubu ibraz edilmesi,

zorunludur. 
(2) Posta idaresi için birinci fıkranın (e) bendi dışındaki koşullar aranmaz.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici de-

polama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya
uygun yürüyen bant sistemi aranmaz. 

Başvuruda aranacak belgeler
MADDE 5- (1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler aranır:
a) Ek-1’de yer alan başvuru formu.
b) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler

için şirketin kuruluşu ile faaliyet alanı içerisinde hava kargo taşımacılığı olduğunu gösterir ti-
caret sicil gazetesinin örneği ile kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak
isteyen operatörler için faaliyet alanı içerisinde uluslararası kara yolu ile eşya taşımacılığı ol-
duğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin örneği.

c) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin son durumu ve sermayesine iştirak
eden pay sahiplerinin pay oranlarını gösterir ticaret sicil gazetesinin örneği.
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ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sa-
yılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içe-
risinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi ile bu şahıslardan sürekli olarak
yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklular için ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tara-
fından imzalanmış, Ek-2’de yer alan örneğe uygun beyan formu asılları.

d) Gümrük müşaviri istihdam edildiğine ilişkin belge veya gümrük müşaviri ya da güm-
rük müşavirliği şirketiyle yapılan sözleşme örneği.

e) Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler
için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen hava kargo
acentesi yetki belgesinin örneği.

f) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen tutarda teminat mektubu.
g) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında işlem yapmak isteyen operatörler

için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen yapacakları faaliyete uygun uluslararası kara
yolu taşımacılığı yetki belgesinin örneği.

ğ) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanıla-
cak geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin örneği.

h) İzinli gönderici tesisinin kullanılacak olması durumunda, izinli göndericinin yönetim
kurulu üyeleri ve sermayesine iştirak eden pay sahiplerinin pay oranlarını gösterir ticaret sicil
gazetesinin örneği.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen belge aslının baş-
vurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fo-
tokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek iş-
leme alınır.

(3) Posta idaresi için birinci fıkrada belirtilen belgeler aranmaz; Ek-1’de yer alan baş-
vuru formu ile başvuruda bulunulur. 

Başvuru şekli ve başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 6- (1) Başvuru, 5 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte, yetki kapsamı

işlemlerin yapılacağı gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Mü-
dürlüğüne yapılır. 

(2) Başvurunun eksiksiz yapılmış olduğunun anlaşılması halinde, Gümrük ve Dış Ti-
caret Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak bir heyet marifetiyle gerekli şartların sağlanıp sağ-
lanmadığı yerinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Söz konusu tespit sonuçları, başvuru
evrakı ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte başvuru tarihinden iti-
baren on beş gün içinde Bakanlığa gönderilir.

(3) Yetki kapsamındaki işlemlerin, birden fazla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür-
lüğüne bağlı gümrük müdürlüklerinde yapılacak olması halinde başvurunun yapıldığı Gümrük
ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü diğer bölge müdürlüklerinden görüş alarak ikinci fıkrada be-
lirtilen işlemleri sonlandırır. 

(4) Talep, Bakanlıkça on beş gün içinde karara bağlanır.
Yetkilendirme ve yetkinin kapsamı
MADDE 7- (1) İbrazı gereken belgelerin tam ve doğru olduğunun ve aranan koşulların

varlığının tespit edilmesi halinde kişiye Bakanlıkça yetki verilir.
(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca operatörlerce çalıştırılan güm-

rük müşavirleri bu Tebliğ kapsamında dolaylı temsil yoluyla işlem yapmak üzere yetkilendirilir.
Operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirlerinden firma bünyesinde istihdam edilenler bu Teb-
liğ hükümleri dışında gümrük müşavirliği faaliyetinde bulunamazlar. Bir gümrük müşaviri, bu
Tebliğ hükümleri kapsamında işlem yapmak üzere aynı anda yalnızca bir hızlı kargo firması
ile sözleşme yapabilir.
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(3) Operatörler, yetki kapsamındaki işlemlerin yapılmasında alıcıyı/göndericiyi ayrıca
başka bir işleme gerek kalmadan temsil eder. Operatörlerce yetki kullanılırken vekâletname
ibrazı aranmaz. Gönderilerin teslim ve tesellümüne ilişkin belgelerin alıcı/gönderici tarafından
imzalanması bu yetkinin kendileri hesabına kullanıldığının kabul edildiği anlamına gelir.

Teminat mektubunun yenilenmesi
MADDE 8- (1) Bakanlıktan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan

firmanın ticaret unvanının değişmesi durumunda, önceki ticaret unvanına istinaden düzenlen-
miş olan teminat mektubu yerine yeni ticaret unvanına uygun düzenlenmiş yeni bir teminat
mektubunun ibrazı istenir.

(2) Eski lehtar unvanı ile temin edilmiş, kabul edilmiş ve kayıtlı olan teminat mektup-
larının ilgili bankalarınca düzenlenecek bir zeyilname aracılığıyla, lehtar firmanın gerek eski
gerekse yeni ticari unvanları ile gerçekleştirdiği işlemler açısından banka sorumluluğunun de-
vam edeceğinin taahhüt altına alınması kaydıyla kabul edilmesi mümkündür. Söz konusu ze-
yilnamenin, mevcut teminat mektubu bilgilerinin yanı sıra lehtarın eski ve yeni ticari unvanının
belirtilerek işleme alınması ve bankayı temsile yetkili kişiler (en az iki yetkili kişi) tarafından
imzalanmış olması gerekir.

Gönderilerin tasnifi
MADDE 9- (1) Yurt dışından gelen gönderiler; otomatik barkod okuyucu ve X-ray

kontrolünden geçirildikten sonra otomatik olarak aşağıdaki dört kategoriye ayrılır:
a) Belge kontrolüne tabi doküman.
b) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gelen ve belge

kontrolüne tabi gönderiler.
c) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gelen ve güm-

rükçe muayeneye tabi tutulacak gönderiler.
ç) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı dışında kalan gön-

deriler.
(2) Eşyanın otomatik barkod okuyucudan geçirilmesiyle oluşturulan elektronik boşalt-

ma listesi ile beyanname bilgileri çakıştırılarak Kanunun 237 nci maddesinin beşinci fıkrası
çerçevesinde eksiklik ve fazlalık takibatı yapılır.

(3) İçerisinde ithali veya ihracı yasak eşya bulunan gönderilere ilişkin gerekli önlemlerin
alınmasını teminen ilgili gümrük müdürlüğü derhal haberdar edilir. 

(4) Birinci fıkrada belirtilen her bir gönderiye ilişkin cins, kıymet, miktar ve Bakanlıkça
gerekli görülen diğer bilgiler, barkod okuyucusu tarafından okunacak şekilde gönderi üzerinde
yer almalıdır. 

(5) Numunelik eşya ve modellerin, Kararın 86 ncı maddesi kapsamında kıymet ve ağır-
lık sınırlamasına tabi tutulmaksızın tasnif edilmesi için operatörce gerekli önlemler alınır.

(6) Gönderilerin operatörler tarafından incelenmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca izinler yıllık olarak verilir.

Gönderilerin beyanı
MADDE 10- (1) Kanunun 35/A maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre be-

lirlenecek süre sona ermeden önce operatör tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi
verilen yetki kapsamındaki gönderiler için özet beyan verilmesinden vazgeçilebilir. Bu durum-
da, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi, Kanunun 35/B maddesinde öngörülen özet beyanda
bulunması gerekli asgari bilgileri içerir ve aynı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca tescil edi-
linceye kadar özet beyan statüsündedir.
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(2) Doküman olarak ayrılan gönderilerin beyanında asgari olarak alıcı, gönderici, eşya
cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri ve teslimat adresi yer alır. Doküman kapsamına
giren gönderiler, tek bir kalemde topluca beyan edilir. Gelen doküman gönderilerine ilişkin
yapılacak beyanda, “alıcı” olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak ope-
ratör, “gönderici” olarak dokümanı yurt dışından gönderen hızlı kargo firması veya posta ida-
resi, “miktar” olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, “toplam brüt ağırlık” ve “rejim
kodu” bilgileri yer alır. Giden doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda ise “alıcı” ola-
rak yurt dışında gönderiyi teslim alacak hızlı kargo firması veya posta idaresi, “gönderici” ola-
rak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, “miktar” olarak beyan edi-
lecek toplam doküman adedi, “toplam brüt ağırlık” ve “rejim kodu” bilgileri yer alır. Ayrıca,
yetki kapsamında beyan edilen her bir dokümana ilişkin bilgileri içeren liste gümrük müdür-
lüğünce istenildiğinde sunulmak üzere operatör tarafından elektronik ortamda muhafaza edilir. 

(3) Kararın 45 inci maddesi kapsamı eşya için basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde
ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten kıymete ve varsa sekizli tarife alt pozisyonuna ilişkin
bilgi yer alır. 

(4) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gelen ve belge
kontrolüne tabi gönderiler için üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten eşyanın sekizli tarife
alt pozisyonu, ilk ve son yüklendiği ülke bilgileri yer alır. 

(5) İhracatta basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde gümrük tarife istatistik pozisyo-
nunun beyanına ilişkin olarak; 

a) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat
eşyası için eşya kodu alanına on ikili gümrük tarife istatistik pozisyonu girilmesi,

b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat
eşyası için eşya kodu alanına asgari dörtlü tarife pozisyonu girilmesi,

c) Numunelik eşya ve model ihracatında, eşya kodu alanına asgari dörtlü tarife pozis-
yonu girilmesi,

gerekir.
(6) Yetki kapsamındaki teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine

konu olmayan ihracat gönderilerinin gümrüğe beyanı operatörün elindeki bilgi ve belgeler çer-
çevesinde uçak kalkışına kadar yapılır ve uçak kalkışından sonraki yirmi dört saat içinde be-
yanda düzeltme yapılabilir.

(7) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000
Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
operatör tarafından yapılır.

(8) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük
işlemleri, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Mü-
dürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Mu-
ratbey Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü, Yalova Gümrük Müdürlüğü, Bursa
Gümrük Müdürlüğü, İnegöl Gümrük Müdürlüğü, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Ankara TIR
Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden ger-
çekleştirilir. 

(9) Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan eşya için transit rejimi
çerçevesinde işlem yapılır. 14/11/1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya
Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi) hükümleri saklı kalmak üzere, dolaylı
temsil yetkisi kapsamında yurda getirilen eşyada ulusal transit rejiminde, gönderilen eşyada
ise hem ulusal hem ortak transit rejiminde asıl sorumlu operatördür. 
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(10) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt
bentleri kapsamında, aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı
eşyanın, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin
verilir. Beş taşıma senedi sayısının aşılması durumunda, aşan miktarın bir sonraki aya devre-
dilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilmesine izin verilmez ve Kararın 126 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında işlem tesis edilir. 

(11) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde
yer alan eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilebilmesi için “KDV İstisna
Belgesi”; ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alması halinde “ÖTV
İstisna Belgesi” aranır. Anılan belgelerin ibraz edilmemesi halinde, bu kapsamdaki eşya basit-
leştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilemez.

(12) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan eşyanın teslim
tarihi ve alıcının T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya alıcıya ait cep telefonu
numarası, eşyanın alıcısına teslimini takip eden üç iş günü içerisinde gümrük müdürlüğüne
elektronik ortamda iletilir. Bu fıkrada istenen bilgilerin temin edilememesi halinde aşağıdaki
şekilde işlem tesis edilir:

a) Eşyanın bir başka kişiye teslim edilmesi nedeniyle alıcıya ait T.C. kimlik numarası-
nın/Vergi kimlik numarasının veya cep telefonu numarasının temin edilememesi halinde, eşyayı
teslim alan kişinin T.C. kimlik numarası veya cep telefonu numarası tamamlayıcı beyanda be-
yan edilir. T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası beyan edil-
miş taşıma senetleri için tamamlayıcı beyanda teslim tarihi bilgisi beyan edilir.

b) Alıcıya ait T.C. kimlik numarasının/Vergi kimlik numarasının veya cep telefonu numara-
sının temin edilememesi halinde “D” kodu tamamlayıcı beyanda T.C. kimlik numarası/Vergi
kimlik numarası veya cep telefonu numarası yerine seçilir.

c) T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası bulunmayan
yabancı uyruklulara yapılacak teslimlerde “KOD2-YABANCIUYRUKLU” kodu  tamamlayıcı
beyanda T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası yerine seçi-
lir.

ç) Herhangi bir nedenle eşyanın alıcısına teslim edilememesi halinde “U” kodu tamam-
layıcı beyanda T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası yerine
seçilir. 

(13) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki eşyanın bir gerçek
kişi adına gelmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gelen eşyanın normal usulde detaylı beyanı
dolaylı temsil yetkisine sahip operatör tarafından gümrük mevzuatının genel hükümlerine tabi
olarak yapılır.

(14) Operatör tarafından yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde basit-
leştirilmiş gümrük beyannamesinin tescilinde eşyanın geçici depolama yerine alınmış olma
şartının aranmaması yönündeki talepler, gerekli fiziki koşullar ve risk analizi göz önünde bu-
lundurularak ilgili gümrük müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre sarı
hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı eşyanın geçici depolama yerine alınmaksızın ihracat
işlemi gerçekleştirilebilir. Kırmızı hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı eşya mutlak surette
geçici depolama yerine alınarak muayene işlemi tamamlanır.

(15) Operatör hızlı kargo firmaları, yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemle-
rinde, eşyayı geçici depolama yerine almaksızın kendisi ile aynı grup firmasının izinli gönderici
tesisini de kullanabilir. 
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(16) Hem bir özet beyan hem de bir boşaltma listesi kapsamında beyan edilmiş bir ta-

şıma senedine konu eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesine eklenmesi mümkündür.

Özet beyandan Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesine eklenecek taşıma senedi sayısı, her

bir operatör firma için, ekleme talebinin yapıldığı günden bir önceki ithalat basitleştirilmiş

gümrük beyannamesi kapsamı toplam taşıma senedi sayısının %20’sini geçemez.

Gönderilerin kontrol ve muayenesi

MADDE 11- (1) Yetki kapsamındaki gönderiler, risk analizine dayalı kontrol ve mua-

yeneye tabi tutulur.

(2) Kontrol ve muayene için X-ray cihazının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Ba-

kanlıkça belirlenir. X-ray kontrolünde şüphelenilen bir durum olması halinde gönderi açılarak

muayene edilir. Muayene memuru sarı hatta işlem gören eşyanın muayenesini gerekli görür

ise Gümrük Yönetmeliğinin 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işleme gerek kal-

maksızın muayene yapabilir.

(3) Eşyanın cins ve tanımı ile değerinin doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi ope-

ratörün sorumluluğundadır. Aksi durumlarda 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mü-

cadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde cezai işlem tesis edilir.

Vergilerin hesaplanması ve ödenmesi 

MADDE 12- (1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eş-

yanın kıymetinin yetki limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alın-

maz. Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin

belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıy-

metin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük müdürlüğünce belirlenir.

(2) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde beyan edilen gönderilerin tahakkuk ettiri-

len gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilir ve gümrük idaresi adına tahsil edilen

vergiler eşyanın operatöre teslimini takip eden yedi gün içerisinde ödenir. Posta idaresi için

söz konusu süre, Gümrük Yönetmeliğinin 462 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, eşyanın

alıcısına tesliminden itibaren başlar. 

Geri gelen eşya ve mahrece iade edilen eşya 

MADDE 13- (1) Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında ihraç edilmiş eş-

yanın tamamen veya kısmen geri gelmesi halinde 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında bahsi

geçen ağırlık ve kıymet sınırlamaları dâhilinde işlem yapılır. 

(2) İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest

dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade

edildiğini gösteren belgenin gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekir. İhracat nedeniyle katma değer

vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın katma değer

vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir.

(3) Gönderinin yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine, mahrece

iadesi gereken gönderinin geldiği ülkeye gitmesine operatörün beyanı doğrultusunda izin ve-

rilir.

(4) Mahrece iadesi talep edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde maktu vergi tahsil

edilmişse bu eşyanın muayeneye tabi tutulması ve serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki

ilgili taşıma senedinin iptali gerekir.
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Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler
MADDE 14- (1) Gümrük müdürlüğü gümrük işlemlerinin yapılmasını teminen gerekli

tedbirleri alır. 
(2) Bu Tebliğde öngörülen yetki kapsamında ithalat ve ihracata konu edilen eşya ve

adına işlem yapılan kişiye ilişkin istatistikî veriler risk analizi kapsamında dikkate alınır.
Belgelerin saklanması
MADDE 15- (1) Yetki kapsamında beyan edilecek gönderilere ilişkin ticari belgeler

gümrük müdürlüğünce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere operatörlerce elektronik ortamda
veya kağıt ortamında beş yıl süreyle saklanır.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 16- (1) EK-1’de yer alan başvuru formunda bulunan bilgilerde değişiklik ol-

ması halinde, form güncellenerek en kısa sürede Bakanlığa bildirimde bulunulur.
Müeyyide
MADDE 17- (1) 4 üncü maddede yer alan koşullardan birinin veya birden fazlasının

operatörce kaybedildiğinin anlaşılması halinde, bu koşul veya koşullar yeniden sağlanıncaya
kadar operatörün bu Tebliğ kapsamındaki yetkiden faydalanmasına izin verilmez. 

(2) Kararın onuncu kısmına aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hakkında Ka-
rarın 128 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(3) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hak-
kında fiilin daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi halinde, Kanunun 241 inci maddesinin
birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasında posta hizmetlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler
dikkate alınır. 

Diğer hükümler
MADDE 18- (1) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmü uygulanır. 
(2) Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz.
(3) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında dolaylı temsil

yetkisiyle yapılan gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetler için alınacak
ücretlerin belirlenmesinde 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin
Tebliğ hükümleri esas alınır.

(4) Bu Tebliğde düzenlenmeyen hususlarda, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde işlem yapılır.

Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 19- (1) Bu Tebliğin uygulanması amacıyla gerekli görülen her türlü tedbiri

almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlan-
dırmaya Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 20- (1) 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük 
MADDE 21- (1) Bu Tebliğ 1/5/2022 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4629 

—— • —— 
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4628 
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İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
125 GR TOMURCUK ÇAYI TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 5.000.000 Adet 125 Gr Tomurcuk Çayı Teneke Kutu 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.05.2022 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif veremezler. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 4551/1-1 
—— • —— 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Gönen Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü: Gönen OİM 
İhale Tarihi : 11.05.2022 // İhale Saati: 11:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. No Şefliği Cinsi Bölme No P. No Adet m3/Ster 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 Sarıköy 
Yapraklı 
+İbreli 

Dikili Ağaç 
86 32 13574 3.357,63 1320 132.962,00 

TOPLAM: 
    

13574 3.357,63 1320 132.962,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR 8300 0100 0049 
9150 1238 5001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 762 10 40 (6361) 
    4641/1-1 
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YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇLAR SATILACAKTIR 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  Tarihi 09/05/2022 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRKÖY ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 Saati 10:00 
Yeri E-SATIŞ 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici 
Teminat Adet m3/Ster/K 

1 DEMİRKÖY OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  4914 1759.395 1 2.090,00 110.314,00 
2 KARACADAĞ OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  2434 1729.339 1 2.687,00 139.402,00 
 TOPLAM   7348 3488.734 2 4.777,00 249.716,00 

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3-Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. 
Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Hamdibey Mahallesi 
Telefon : 0(288) 681 5018 
Fax No : 0(288) 681 5470 
  4640/1-1 
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GÜVENLİK DUVARI LİSANS ALIMI VE LİSANS YENİLEMESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı Lisans Alımı 

ve Lisans Yenilemesi Kuruluşça hazırlanan Teknik İsterlerine, İdari Şartnamesine ve Palo Alto 

markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (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 İsterleri, İdari Şartnamesi, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 29.04.2022 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 İsterlerine, İdari Şartnamesine ve Palo Alto markasına 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

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

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 4710/1-1 
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4 KISIM 11 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü İzmir Tersanesi Komutanlığı 

ihtiyacı 4 kısım 11 kalem kişisel koruyucu donanım malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik ister dokümanına uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından 

birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3. Teklifler, 10.05.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 4724/1-1 
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DİKEY VE YATAY PRES İÇİN SÜPERVİZÖRLÜK HİZMETİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, Dikey ve Yatay Pres İçin Süpervizörlük Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/259920 
1-İdarenin  
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 Merkez/BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : turkiyeseker.burdur@hs02.kep.tr 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 adet dikey ve 2 adet yatay preslere ait tahrik 

sistemlerinin, gövdelerinin, sıkıcı helezon ve 
yataklarının bakım ve onarım yapılması; bu kapsamda 
yapılacak her türlü montaj-demontaj işleri, her türlü 
nakliye ve kaynak işleri, arızalı parçaların 
değiştirilmesi, genel bakım ve temizliklerinin 
yapılması ve çalışır duruma getirilmesine 
süpervizörlük yapılması işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : 100 (Yüz) takvim günüdür. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 11.05.2022 Çarşamba Günü Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 

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

5- Teklifler 11.05.2022 Çarşamba Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (11.05.2022 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 4733/1-1 
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700.000 KİLOGRAM BUZ ÖNLEYİCİ/BUZ ÇÖZÜCÜ SIVI ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ İhale Yönetmeliği 

Kapsamında 700.000 Kilogram Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı Alımı İşi Açık İhale Usulü ile 
İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2022/03 
1- Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348 
     204 2626-204 2878 
     Faks No: +90 (312) 212 8158 
c) İhale Dokümanının  
    Görüleceği Adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube 
Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu oda 

2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı, Buz Önleyici/Buz Çözücü Sıvı, 700.000 

Kilogram 
b) Teslim Yeri : DHMİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı, Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA 
depolarıdır. 

c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 
tebliğini müteakip en fazla 150 (Yüzelli) takvim günü 
içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az olması 
halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek partide 
teslim etmiş olacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve Saati : 02/06/2022 saat 11.00 
4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi Başkanlığına/ 
Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve 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 şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 
çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 
ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin (h) bendindeki belgeyi de 
sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş 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 veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 
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a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

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

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

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler. 
4.3.4. Sıvı malzemeye ilişkin; uçuş emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel etkiler 

bakımından AMS 1435 standardına uygun olacaktır. 
Sıvının AMS 1435 standardına uygunluk bakımından, AMS 1435 B veya AMS 1435 C 

veya AMS 1435 D’ye uygun olduğuna dair test raporu, 
(İhale dokümanında geçen AMS 1435 Standardı, SAE (Society of Automobile Engineers) 

tarafından yayımlanan ve ICAO Doc.9640-AN/940 dokümanında referans olarak yayınlanmış 
AMS 1435 standardını ve güncellenen versiyonları AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya AMS 
1435 D’yi ifade etmektedir.) 

4.3.5. Buz Önleyici/Buz çözücü/De-icing sıvının görünümünün homojen ve renk farklılığı 
olmadığı ile 1:1 oranında seyreltilmiş halinin donma noktasının AMS 1435 B veya AMS 1435 C 
veya AMS 1435 D Sertifika hükümlerine uygun olduğunu belirten laboratuvar sonuçları, 

4.3.6. Buz Önleyici/Buz çözücü/De-icing sıvı içindeki aktif madde miktarının en az %50 
(w/w) seviyesinde olduğunu ve Buz önleyici/buz çözücü sıvıya ait aktif madde, korozyon 
inhibitörü ve su miktarları yüzdesel olarak ifade edilecek ve ayrıca sıvı malzeme üre etilen veya 
propilen glikol v.b. alkol türevleri ihtiva etmediğini gösteren laboratuvar sonuçları, 

4.3.7. Şayet sıvı herhangi bir lisans altında üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya sunulan bir 
ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, AMS 1435 B veya AMS 1435 C veya AMS 1435 D 
Şartnamesine ait lisanslandırılan üretici firma adına alınmış sertifikasyon belgeleri, 

4.3.8. Sıvı uygulama öncesi ve sonrası değerlerini kapsayan, asfalt ve beton yüzeylerdeki, 
zift yumuşaması da dahil olmak üzere, asfalt ve beton dayanımı test raporları, 

4.3.9. Doğal çevre koruması kapsamında, EPA Test metotları numara: 40 kodlu Federal 
Yönergenin 797.1300 ve 797.1400 maddelerine göre tanzim edilmiş, sıvı için tam bir akut sıvı 
zehirlilik test raporu (acute aquatic toxicity test report) 

4.3.10. Sıvı malzeme ile ilgili olarak, EPA metotlarına uygun olarak yapılan bakterilerin 
su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen biyokimyasal oksijen 
gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten raporları, teklif 
ekinde verecektir. 

Yukarıda istenen teknik kriterlerden biri veya birkaçı tek raporda/ laboratuvar 
sonucunda/ürün sertifikasında verebilir, sunulan belgede hangi belgenin hangi kriterleri ihtiva 
ettiğini belirtmek zorundadır. 

4.3.11. Teklif edilen sıvıya ait teknik doküman, bilgi, resim, broşür ve kataloglar, 
4.3.12. Teknik şartnameye cevaplar; 
Teklifte teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik şartnameye verilen 

cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek 
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suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve 
benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle 
verilecektir. 

İsteklilerce verilecek teklif dosyaları, teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin 
tümünü içerecek şekilde olacak, açıklanmamış ya da eksik hiç bir bilgi ve belge olmayacaktır. 

İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik 
doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme yapacak ve her 
sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme üretimi ve/veya satışı kabul 

edilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı Kuruluşun adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) 

(KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi 
numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; 
temsilci tayin ettiği firma ya da kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir 
dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 
Zemin Kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır. (Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

    4699/1-1 
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HUBUBAT HASADI VE NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

BİÇERDÖVER İLE HASAT EDİLECEK ALANIN 

Sıra No İşin Adı Miktarı Birimi 

1 BUĞDAY HASADI (SULU) 8.225 Dekar 

2 TOHUMLUK FİĞ HASADI (SULU) 1.545 Dekar 

3 TOHUMLUK YONCA HASADI 1.205 Dekar 

4 NOHUT HASADI (SULU) 334 Dekar 

5 NOHUT HASADI (KURU) 257 Dekar 

 GENEL TOPLAM 11.566 Dekar 

6 MAHSUL NAKLİYESİ 4.267 Ton 

İKN:2022/389501 

Konu ile ilgili Şartname işletmemizde ve TİGEM internet sitesinde bedelsiz olarak 

görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını 200,00 TL karşılığında işletmemizden 

temin edebilirler.  

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminatı İşletmemizin T.C Ziraat Bankası Amasya Şubesi TR 22 0001 

0000 3005 9943 7852 24 iban nolu hesabına yatıracaklardır. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait 

her türlü vergi, sözleşme damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

İhale kararına ait damga vergisi idare tarafından ödenecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 10.05.2022 günü saat 14.00'e kadar 

İşletmemiz Genel Evrak Servisine verilecektir. Geciken teklifler dikkate alınmayacaktır.  

İhale aynı gün saatte Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım 

ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 

tesbit etmekte serbesttir. 

ADRES: 

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Amasya - Mecitözü karayolu 25. Km  

Tel: 0 358 273 5297 Faks: 0 358 273 5214 

e-mail: gokhoyuk.tic@tigem.gov.tr 

 4549/1-1 
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DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC CİHAZI) VE TGA CİHAZI 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi 
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi  : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@istanbul.edu.tr  
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi (varsa): - 
2 - İhale Konusu malın: 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC Cihazı) 
İhale kayıt no: 2022/396492 1 Adet 29.04.2022 10.00 

TGA Cihazı 
İhale kayıt no: 2022/396523 1 Adet 29.04.2022 10.30 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde İ.Ü Fen Fakültesine teslim edilecektir. 
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde İ.Ü Fen Fakültesine teslim edilecektir. 
3- İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

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

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

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 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, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 
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4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 
ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

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

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli 

lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılığında 
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
 4589/1-1 
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HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Esat Semt Halinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’nin 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı 
yıkım işi yapılacaktır. 

S.N. Tanımı İmalat cinsi Birimi Miktarı 

1 YFA.01 
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE 

DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI 
m3 7.035,00 

2 ÖZEL.01 

HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, 

KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) 

İMALATIN SÖKÜLMESİ 

kg 7.486 

3 KGM/03.587/3 

VİNCİN BİR SAATLİK ÜCRETİ (476 HP GÜCÜNDE,  

42-55 m BOM UZUNLUĞUNDA, ORTALAMA 80 TON 

KALDIRMA KAPASİTELİ LASTİK TEKERLEKLİ MOBİL 

VİNÇ) 

Sa 48 

4 ÖZEL.02 ASBESTLİ MALZEMENİN SÖKÜMÜ VE BERTARAFI kg 1.000 

5 ÖZEL.03 
BİNAYI TAMAMEN SARAN 4 KALKAN PERDE 

YAPILMASI (FİRMA TEKLİFİNDEN ALINMIŞTIR.) 
Adet 1 

1- İşin tahmini muhammen bedeli 3.796.498,49 (ÜçMilyonYediYüzDoksanAltıBin 
DörtYüzDoksanSekiz Türk Lirası KırkDokuzKuruş)’dur. 

2-  İhale 12/05/2022 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 
Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen 
Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi 
Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında 
görülebilir. 

4- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a) Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi. 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (İhale yılına ait),  
c) Noter tasdikli İmza sirküleri. 
d) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) ve imza sirküleri 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair 

Taahhütname Belgesi) 
f) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin 

%3’ü (Yüzde Üç) tutarında 113.894,95 TL. (YüzOnÜçBinSekizYüzDoksanDörtTürkLirası 
DoksanBeş Kuruş). Geçici teminat mektubunu (süresiz) vermesi. Geçici teminatlar nakit para ise 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank Tunalı 
Hilmi Şubesi TR50 0001 5001 5800 7284 8818 87 nolu hesap numarasına (Geçici Teminat 
Mektubu, Firma İsmi, İşin İsmi VN/TCNO Yazılacaktır) yatırılması ve makbuzlarının teklif 
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zarfının içinde sunulması gerekir Sözleşme aşamasında Kesin teminat, İşin Hurda Bedelinin %6 
(Yüzde altı) kesin teminatla birlikte 3.000.000,00 TL. (ÜçMilyonTürkLirası) alt yapı 
kuruluşlarına ait tesisatlara, yıkım esnasında çevreye ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı 
karşılamak üzere risk ve sorumluluk teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz 
olacaktır) yatırmak zorundadır. 

g) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

- İsteklilerin, son 5 yıl içinde tek belgeye dayalı tahmini bedel tutarının %60 tutarında 

yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesi; (özel sektörden alınması halinde işe ait sözleşme, ilgili 

sigorta müdürlüğünden onaylı, işyeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların 

örneklerinin noter, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ek olarak 

sunulmalıdır). 

Benzer iş olarak yıkım işleri veya çelik konstrüksiyon veya her türlü metal sökümü işleri 

kabul edilecektir. 

- Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi Diploması İhale Konusu benzer 

işlere denk sayılacaktır (Mühendis lisans belgelerinin her yıl için iş deneyim değeri 808.172,00 TL) 

h) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 

i) 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 

j) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin 

(“G” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak, Geçici 

Teminat, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken de karşılanabilir. “G” bendinde istenilen belgeler 

için; pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının % 100'ünü, diğer ortakların her birinin ise, 

istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 40’ını sağlaması zorunludur. 

5- İşin süresi yer tesliminden itibaren (180 gün) takvim günüdür. 

6- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ 

ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya 

herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

7-  İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

8-  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım 

işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9-  İhale Şartnamesi 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale 

tarihinden en geç 1 gün önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir. 

 4656/1-1 
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İŞ MERKEZİ İNŞA EDİLMESİ VE  
ON (10) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya İli Alanya Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE KONUSU: 
Mülkiyeti Alanya Belediye Başkanlığına ait, tapuda Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar 

Mahallesi 887 Ada 1 Parselde kayıtlı, imar planında blok nizam olan, 4.833,88 m2 yüzölçümlü, 
arsa nitelikli taşınmaz üzerinde İŞ MERKEZİ İNŞA EDİLMESİ VE ON (10) YIL SÜRE İLE 
İŞLETİLMESİ işinin 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ve 
kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihale edilecektir. 

2- ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER : 
İhale şartnamesi Alanya Belediye Başkanlığı veznesine Bin (1.000,00) TL yatırılarak, 

alınacak makbuz karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir. 
3- TAHMİNİ TOPLAM YATIRIM MALİYETİ: 
a) İhaleye konu projenin yatırım maliyeti toplam olarak tahmini KDV hariç doksaniki 

milyonaltıyüzseksendörtbinaltıyüzaltmışüçlirayirmidörtkuruş (92.684.663,24) TL’dir. Tahmini 
toplam yatırım maliyeti geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır. 

b) İhaleye konusu taşınmaz yapım (inşaat) süresi de dahil on (10) yıl kiraya verilecek olup 
ilk yıl kira bedeli onmilyon (10.000.000,00) TL’dir. İhalede yarışma (artırım) bu bedel üzerinden 
yapılacaktır. 

4- GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT: 
a) Geçici teminat oranı yüzde üç (%3) olup tutarı tahmini toplam yatırım maliyeti ve 

yıllık tahmin edilen kira bedeli (dokuz yıllık) toplamı üzerinden beşmilyondörtyüzseksen 
binbeşyüzotuzdokuzliradoksankuruş (5.480.539,90) TL’dir. 

b) Kesin teminat oranı yüzde altı (%6) olup tahmini toplam yatırım maliyeti ve ihale 
sonucu belirlenen yıllık kira toplam bedeli (dokuz yıllık kiralama süresi) için ayrı ayrı Kira 
Şartnamesine uygun olarak verilecektir. 

5- İHALE YERİ VE TARİHİ: 
İhale Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No: 58 - Alanya/ANTALYA 

adresinde bulunan Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni Toplantı Salonunda 12.05.2022 
tarihinde Perşembe günü saat 11:00’da İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından 
yapılacaktır. Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni söz konusu ihale için 12.05.2022 tarihinde 
Perşembe günü saat 11:00'da toplanacaktır. 

6- YAPIM VE İNŞAAT SÜRESİ: 
Yatırım konusu inşaatın tamamlanma süresi İhale konusu yatırımın yer teslim tarihinden 

itibaren, inşaat ruhsatının alınması da dahil oniki (12) aydır. Toplam kira süresi yapım (inşaat) 
dahil on (10) yıldır. 

7- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER: 
A. İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi, vergi kimlik numarası vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim 
Bilgi Formu, 

B. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

C. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 
Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

D. Tüzel kişi olması halinde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.), 

E. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri, 
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F. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
G. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi/imza sirküleri, 
H. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi (Kira Şartnamesi Ek-2), 
İ. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
J. Kira Şartnamesi ekinde örneğine yer verilen geçici teminat mektubu (Ek-3) (teklif zarfı 

içine sunulacaktır), geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediye Başkanlığı Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

K. Kira Şartnamesinin 9 uncu maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
L. Vergi borcu olmadığına dair belge: 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, 

M. Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 
veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye 
genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen 
belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge, 

N.  Alanya Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge: İlk ilan 
tarihinden sonra ilgili Alanya Belediye Başkanlığından alınmış Alanya Belediye Başkanlığına 
vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti, 

O. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
P. Kira Şartnamesinde örneğine yer verilen (Ek-4) teklif mektubu. 
8- TEBLİGAT ADRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 
İsteklinin ihale başvurusu sırasında bildirdiği ikametgâh veya iş yeri adreslerinde bulunan 

kişilere yapılan tebligatlar isteklinin kendisine yapılmış sayılır. İhale dosyasında bildirilen 
adreslerde değişiklik olduğu takdirde MÜŞTERİ bu durumu onbeş (15) gün içerisinde Alanya 
Belediye Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan 
tebligat geçerli olacaktır. 

9- AYRINTILI BİLGİ VE YER GÖSTERME: 
Teklif verecek istekliler, ayrıntılı bilgi için Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden 
önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postaki gecikmeden Alanya Belediye Başkanlığı 
sorumlu değildir. Faks veya internet ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

10- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 
Teklifler 11.05.2022 günü saat 16.00'ya kadar sıra numaralı alındı makbuzları karşılığında 

Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No: 58 - Alanya/ANTALYA adresinde bulunan 
İhale Komisyon Başkanlığına (Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) verilir. 
Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu 
takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı 
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklifin 11.05.2022 günü saat 16.00'ya 
kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen 
tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. 

11- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

    4596/1-1 
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ŞEHİR MOBİLYALARININ VE REKLAM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ VE 
YENİ REKLAM ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Çanakkale Belediye Başkanlığından: 
02/12/2021 tarih ve 2021/122 sayılı Meclis Kararı ve 06/04/2022 tarih 2022/99 sayılı 

Encümen Kararına istinaden Çanakkale Belediye Başkanlığı mülkiyetinde ve sınırları içinde 
bulunan şehrin muhtelif yerlerinde konum ve mahalleri belli olan Şehir Mobilyalarının ve Reklam 
Alanlarının (Raketli Durak 178 adet, Raket 81 adet, Raketsiz Kapalı Durak 32 adet, Bilboard 100 
adet, Megalıght 6 adet, Reklam Kulesi 2 adet, Raket Led Panel 1 adet ) 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilere kiralanması ve yeni reklam ünitelerinin 
oluşturulması işi 5 yıl süreli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a-36. maddesi Kapalı Teklif 
Usülü gereğince idari ve teknik şartname esasları doğrultusunda ihale edilecektir. 

Belediye Encümeni 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İhale 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Saat 14.00 itibariyle Çanakkale Belediyesi Meclis 
Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

• Muhammen Bedel 12.500.000,00 TL + KDV (5 yıllık) olup, Geçici Teminat 
375.000,00TL + KDV dir. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile 
birlikte VakıfBank Çanakkale Şubesine yatırılacaktır. Ya da bankaların herhangi birinden 
alınacak banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. 

• İhale dosya bedeli 2.000,00 TL dir. Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır. 
İhaleye Katılım Şartları; 
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi ve ya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
1- Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına ve internet üzerinden erişim 

sağlanan reklam mecralarına yönelik reklam ve reklam altyapı hizmetleri verdiğine dair belge. 
2- Türkiye Cumhuriyeti'nde kanuni ikametgaha sahip olması. 
3- Türkiye' de tebligat için adres göstermesi, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi vermesi. 
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odaya ilişkin belge vermesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1(bir) ay öncesinde 
alınmış olmalıdır. 

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 
Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla l (bir) 
ay öncesinde alınmış olmalıdır. 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin 
(a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ihalenin ortak girişim üzerinde 
kalması halinde, ihale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş 
ortaklığı belgesini idareye sunmak zorundadır. 

d) Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
5- Geçici Teminat vermesi. 
6- İmza sirkülerini vermesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannameleri. 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin, ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

7- Yeterlilik için gerekli belgeler: 
a) İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak son 5 (beş) yıl içinde Büyükşehir ya da il 

belediyelerinde açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek 
zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin 
bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir. 

b) İstekli daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesini ve bu işlere ilişkin 
ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektuplarını, yurt dışı ve yurt içi iş deneyim belgesini, yaptığı 
işe ait sözleşme ve faturaları sunacaktır. 

c) İlgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihale gününden 
önceki son 10 (on) güne ait "borcu yoktur" belgesini sunmak zorundadır. 

d) İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Çanakkale Belediyesi başta olmak üzere benzer 
kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığını, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı 2886 
sayılı Devlet ihale Kanununda bulunmayan hükümleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin hükümleri geçerli olacaktır. 

e) İstekliler, Çanakkale Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden 
geriye doğru son 10 (on) gün içerisinde alınan güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır. 

f) İstekliler, ihale dosyası alındı makbuzunu, sunmak zorundadır. İhale şartnamesi ve 
diğer ilgili evrakları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden (İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. 
No:132 Kat 3 Çanakkale / Merkez) mesai günlerinde 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30 saatleri 
arasında 2.000,00TL (KDV Dahil) bedelle satın alınabilir. 

a. İhale üzerinde kalmayan istekliye yatırdığı Geçici Teminat Bedeli ihaleden sonra iade 
edilecektir. 

b. İhale üzerinde kalan ya da kalmayan isteklinin yatırdığı ihale dosya bedeli ihale 
sonrasında iade edilmeyecektir. 

c. İhale üzerinde kalan istekli herhangi bir sebepten sözleşme imzalamaya gelmez ise 
yatırdığı Geçici Teminat Bedeli Belediyemiz hesabına gelir kaydedilecektir. Ayrıca 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ilgili maddelerince ihale yasaklısı olacaktır. 

Yukarıda ihaleye katılım için istenen tüm belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar 
Çanakkale Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 27 Nisan 
2022 Çarşamba günü Saat 12:00’ den sonra teslim edilen ihaleye katılım dosyası kabul 
edilmeyecektir. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

 İstekli ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde 2886 sayılı Yasanın 53-54-57. maddeleri 
gereğince kati teminat yatırarak Noter onaylı sözleşme yapmak zorundadır. 

 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü 
ile yapılan ihale sonucunda sözleşmeye davet yazısının istekliye bildirildiği tarihten itibaren 15 
gün içinde istekli üzerine kalan ihale bedelinin ödeme şekli; ihale bedeli üzerinden % 6 oranında 
kesin teminat (KDV Dahil) ve ihale bedelini (KDV Dahil) 15 gün içerisinde Belediyemiz Mali 
Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte Vakıfbank Çanakkale Şubesine 
yatıracaktır. Noter ve tüm vergi, harç v.b. harcamalar devir alan kiracıya ait olacaktır. 

 Sözleşme süresi 5 yıl olacaktır. 
 İstekli teknik ve idari şartnamede yer alan bütün maddeleri kabul eder. 
Keyfiyet İlan Olunur. 
 4394/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, M48-c4 no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 15.04.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4632/1/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, M42-a4 no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 15.04.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4632/2/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ferudun Yılmaz Yüceler Yardımlaşma Vakfı.  

VAKFEDENLER: Ferudun Yılmaz Yüceler. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 16.03.2022 tarihli ve 

E:2021/1491 K:2022/235 sayılı kararı ve Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2020 

tarihli ve E:2020/234 K:2020/294 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, hastalık geçirmiş, yolda kalmış, 

hicret etmiş, tabi afet-savaş vb. sebeplerle mağdur ve mahzun olmuş, yaralanmış, sakat, aç ve 

biilaç, dul yetim, öksüz kalmış, garip-gureba, fakir-fukara, hısım ve akraba… hasılı tüm insanlığa 

gerekli insani yardım yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Ankara İli Keçiören İlçesi Aşağı Eğlence Mahallesi 9006 Ada 

25 Parselde bulunan 20 nolu bağımsız bölüm ve 10.000 TL (OnbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Ferudun Yılmaz Yüceler, Faruk Yüceler, Mustafa Yüceler, Hatice 

Yüceler, Bahattin Şen. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4592/1-1 
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin 
detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK 

tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır. 
2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3. Müracaat eden adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce 

oluşturulacak “Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye alınacak 
olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 
edilecektir. 

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
5. Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarına sahip olması 

gerekir. 
6. Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, 

başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 
7. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen (08:30 - 17:00 saatleri 

arasında) yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir. 

İLAN 
NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE AÇIKLAMA 

1. Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri Tıp Eğitimi Dr. Öğr. 

Üyesi 3 
Tıp fakültesi mezunu olmak, tıp 
eğitimi alanında doktora yapmış 
olmak. 

2. Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri Mikrobiyoloji Doçent 1 

Tıp fakültesi mezunu olmak, tıbbi 
mikrobiyoloji uzmanı olmak, 
doçentliğini tıbbi mikrobiyoloji 
alanında almış olmak, SARS- 
CoV2 tanı yöntemleri konusunda 
tecrübeli olmak ve bu alanda 
çalışması olmak. 

3. Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri Anatomi Doçent 1 

Doçentliğini anatomi alanında 
almış olmak, embriyolojik modeller 
ile ilgili çalışmaları olmak. 

4. Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 
Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. 

Üyesi 3 Çocuk cerrahisi uzmanı olmak. 

5. Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi Doçent 1 

Doçentliğini kalp ve damar 
cerrahisi alanında almış olmak, 
karotis tümörleri konusunda 
çalışmaları olmak, 

6. Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı 
olmak, aortanın endovasküler 
tedavisi konusunda çalışması 
olmak. 
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7. Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 
Üroloji Dr. Öğr. 

Üyesi 3 
Üroloji uzmanı olmak, üretra 
yaralanmaları ile ilgili çalışması 
olmak. 

8. Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı 
olmak, periprostetik kırıklar 
alanında çalışması olmak. 

9. Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 

Plastik ve 
Rekonstrükyon 

Cerrahisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 Plastik, rekonstrüktif ve estetik 

cerrahi uzmanı olmak. 

10. Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 
Patoloji Dr. Öğr. 

Üyesi 3 Tıp fakültesi mezunu olmak, tıbbi 
patoloji uzmanı olmak. 

11. Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi 
Tıp 

Bilimleri 
Patoloji Dr. Öğr. 

Üyesi 3 Tıp fakültesi mezunu olmak, tıbbi 
patoloji uzmanı olmak. 

12. Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri Psikiyatri Profesör 1 

Doçentliğini ruh sağlığı ve 
hastalıkları alanında almış olmak, 
ağrı ve şiddet konularında 
çalışmaları olmak, 

13. Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 

Doçentliğini iç hastalıkları 
alanında almış olmak, Diabetes 
Mellitus konusunda deneysel 
model çalışmaları olmak. 

14. Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 

Doçentliğini iç hastalıkları 
hematoloji alanında almış olmak, 
belgelendirmek kaydıyla en az 1 
yıllık kemik iliği nakil tecrübesi 
olmak, aferez, kan bankacılığı ve 
kök hücre nakli ile ilgili çalışmaları 
olmak. 

15. Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. 

Üyesi 3 İç hastalıkları uzmanı olmak, 
hematoloji yan dal uzmanı olmak. 

16. Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri İç Hastalıkları Dr. Öğr. 

Üyesi 3 
İç hastalıkları uzmanı olmak, 
gastroenteroloji yan dal uzmanı 
olmak. 

17. Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Doçent 1 

Doçentliğini çocuk nörolojisi 
alanında almış olmak, pediatrik 
status epileptikus ve serebral palsi 
konularında çalışmaları olmak. 

18. Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
uzmanı olmak, romatizmal 
hastalıklarda kaplıca tedavisi ve 
akuatik rehabilitasyon konularında 
çalışmaları olmak. 

19. Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Radyasyon 
Onkolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 Radyasyon onkolojisi uzmanı 

olmak. 

Telefon : 0 272 246 2842 
Adres : AFSU Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol 

Mahallesi 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR. 
    4685/1-1 
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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 22.04.2022 – 06.05.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM-PROGRAM-

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 
MİMARLIK VE 

TASARIM 
FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ PROFESÖR 1 

- Mimar olmak. 
- Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi 
üzerine dersler vermiş olmak. 
- Mimarlık Tarihi, Koruma ve Müzecilik 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 
- Doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş 
olmak. 
- Ders verebilecek düzeyde İngilizce 
bilgisine sahip olmak. 

2 
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ PROFESÖR 1 

- Doçentliğini Uygulamalı Psikoloji alanında 
almış olmak. 
- Kişilik ve Psikolojik Testler alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

3 
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI 

PROFESÖR 1 

- Klasik Türk Edebiyatı alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 
- Deneysel Edebiyat, Mitoloji ve Simgeler 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

4 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 
ÖZEL EĞİTİM 

BÖLÜMÜ 
PROFESÖR 1 

- Görme engelliler ile ilgili bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

5 
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ DOÇENT 1 

- Doçentliğini Ekonometri alanında almış 
olmak. 
- Mikro Ekonometri alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 
- İstatistik alanında dersler vermiş olmak. 

6 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ 
BÖLÜMÜ 

REHBERLİK VE 
PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 
- Aile Danışmanlığı alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

7 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

YABANCI DİLLER 
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ANABİLİM DALI 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

2 

- İngilizce öğretmenliği alanında doktora 
mezunu olmak. 
- İngilizce öğretmenliği alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 
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8 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

YABANCI DİLLER 
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 

ANABİLİM DALI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- İngiliz Dili ve Edebiyatı-Karşılaştırmalı 

Edebiyat alanında Doktora ve bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

9 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL EĞİTİM 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Otizmli çocukların aileleri ile ilgili bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

10 
EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
BİLİM TARİHİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Felsefe alanında doktora yapmış olmak. 

- Felsefe Tarihi ve Tarih Felsefesi 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

11 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

KAMU HUKUKU 

BÖLÜMÜ 
ULUSLARARASI 

KAMU HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Hukuk alanında lisans mezunu olmak. 
- Uluslararası Hukuk alanında İngilizce 

uluslararası yayınlar yapmış olmak. 

12 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL HUKUK 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Hukuk alanında lisans mezunu olmak. 
- Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış 

olmak. 

13 
MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında 
yükseklisans mezunu olmak. 

- Eklemeli imalat alanında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 
- Mimarlık Yapı Fiziği ve Malzemesi 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

14 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans 

mezunu olmak. 
- Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek 

lisans mezunu olmak. 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora 
mezunu olmak. 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında SCI veya 

SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları 
ve çalışmaları olmak. 

15 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

- 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 eşdeğer 

sınavlardan 85 veya üstü puan almış 

olmak. 
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16 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Matematik Mühendisliği doktora yapmış 
olmak. 
- Fonksiyonel Analiz ve Kompleks 
Değişkenler alanında SCI veya SCI- 
Expanded indeksli dergilerde yayınları ve 
çalışmaları olmak. 
- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer 
sınavlardan 90 veya üstü puan almış 
olmak. 

17 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Elektrik Mühendisliği alanında doktora 
mezunu olmak. 
- Akıllı şebekeler alanında çalışmaları 
olmak. 
- Alanında SCI veya SCI-Exp kapsamındaki 
dergilerde yayınları olmak. 
- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer 
sınavlardan 85 (seksenbeş) veya üstü puan 
almış olmak. 

18 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
ADALET PROGRAMI 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Medeni Hukuk alanında doktora yapmış 
olmak. 
- Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl 
ders vermiş olmak. 
- Ulusal dergilerde akademik çalışma 
yapmış olmak. 

19 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
ADALET PROGRAMI 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
alanında doktora yapmış olmak. 
- Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl 
ders vermiş olmak. 
- Ulusal dergilerde akademik çalışmalar 
yapmış 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. 
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 
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6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için) 
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
8. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 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. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili) 
11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
14. İkametgâh 
15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 7 takım dosya, 7 adet cd veya 7 adet flash 

disk. 
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 ve Doktora 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. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili) 
11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
14. İkametgâh 
15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım dosya, 5 adet cd veya 5 adet flash 

disk. 
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. 4660/1/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 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 22.04.2022 - 06.05.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi    : 22.04.2022 
Son Başvuru Tarihi          : 06.05.2022  
Ön Değerlendirme Tarihi   : 11.05.2022  
Giriş Sınav Tarihi : 13.05.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi   : 18.05.2022 

SIRA FAKÜLTE/BİRİM BÖLÜM/ 
PROGRAM UNVAN KADRO 

SAYISI ÖZEL ŞARTLAR 

1 MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

BİLİŞİM 
GÜVENLİĞİ 

TEKNOLOJİSİ 
PROGRAMI 

ÖĞR. 
GÖR. 2 

- Bilgisayar Bilişim Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği veya 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans 
mezunu olmak. 
- Tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 

2 MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

E-TİCARET VE 
PAZARLAMA 
PROGRAMI 

ÖĞR. 
GÖR. 3 

- İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası Ticaret Bölümlerinden 
birinden lisans mezunu olmak. 
- Belirtilen alanlarda tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 

3 MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

SİVİL HAVACILIK 
KABİN 

HİZMETLERİ 
PROGRAMI 

ÖĞR. 
GÖR. 1 

- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri alanında en az 25 yıl 
deneyime sahip olmak. 
- Havayollarında en az 5 yıl eğitmenlik yapmış olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 

4 HUKUK 
FAKÜLTESİ 

KAMU HUKUKU 
BÖLÜMÜ 
ANAYASA 
HUKUKU 

ANABİLİM DALI 

ARŞ. 
GÖR. 1 

- Hukuk Fakültesi lisans muzunu olmak. 
- ALES'ten 80 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 90 ve 
üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk 
başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak. 

5 
GÜZEL 

SANATLAR 
FAKÜLTESİ 

GRAFİK TASARIM 
BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 1 

- Grafik Tasarım alanında lisans muzunu olmak. 
- Grafik Tasarım alanında yükseklisans muzunu olmak. 
- Grafik Tasarım alanında Sanatta Yeterlilik yapıyor olmak. 
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 50 ve 
üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk 
başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak. 

6 MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 1 

- Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği 
alanında lisans mezunu olmak. 
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 85 ve 
üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk 
başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak. 
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7 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. 
- ALES’ten 80 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 60 ve 
üzeri puan almış olmak. 
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk 
başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak. 

8 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 
ÖZEL EĞİTİM 

BÖLÜMÜ 
ARŞ. 
GÖR. 

1 

- Özel Eğitim alanında yüksek lisans yapmış olmak. 
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 60 ve 
üzeri puan almış olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 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. 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  Duyuru Başlama Tarihi : 22 Nisan 2022  
Fakülte Adı : Rektörlük   Son Başvuru Tarihi : 06 Mayıs 2022 
Bölüm Adı : Ortak Dersler Bölümü      Ön Değerlendirme Tarihi : 13 Mayıs 2022 
Anabilim Dalı :-   Giriş Sınav Tarihi : 20 Mayıs 2022 
Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi      Sonuç Açıklama Tarihi : 27 Mayıs 2022 
Kadro Sayısı : 1          Kadro Derecesi : - 
Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümünde görevlendirmek üzere 1 

öğretim görevlisi alınacaktır. 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü’nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim 
görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te 
yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Dilbilim alanından birinde lisans 
derecesine ve Dilbilim alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 

3. Üniversite düzeyinde en az on (10) yıl akademik İngilizce öğretimi deneyimine sahip 
olmak, (sözlü sınav İngilizce yapılacaktır.) 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Transcript Belgesi 
6. ALES belgesi (en az 70 puan) 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
9. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayımlanacaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı

Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5492)

–– “154 kV (Babaeski TM-Hamitabat TM EİH) Brş.N.-DDY Alpullu TM Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5493)

–– Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve Yapılan Çalışmalar Sonucunda
Aktif Fay Hattı ve Çevresindeki Tampon Bölgede Kaldığı Tespit Edilen, Ekli Listede Kamulaştırma Bilgileri
Gösterilen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Bazı
Taşınmazların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 5494)

–– “154 kV İntepe Res Brş.N.-Çanakkale TM-Lapseki TM Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5495)

–– “154 kV Çanakkale Brş.N.-Lapseki Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 5496)

–– “154 kV (Büyükkarıştıran TM-Çerkezköy TM) Brş.N.-DDY Karamehmet TM Enerji İletim Hattı Projesi”
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5497)

–– Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5498)

–– Erzurum İli, Yakutiye ve Palandöken İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5499)

–– Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5500)

–– Hatay İli, Antakya İlçesi, Emek ve Aksaray Mahalleri Sınırları İçerisinde Yer Alan ve 6306 Sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Ekli Listede Belirtilen Özel Mülkiyete
Konu Taşınmazların, Üzerlerindeki Yapılarla Birlikte, Afet Riskinin Bertarafı, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam
Alanlarının Oluşturulabilmesi Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5501)

–– “380 kV Kalkandere-Köse Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5502)

–– “154 kV Köprübaşı HES-Devrek Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 5503)

–– “154 kV Devrek-Zonguldak-2 Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5504)

YÖNETMELİKLER
–– Arı Kolonilerinin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
–– Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/04/2022 Tarihli ve 10940 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2022 Tarihli ve 10164, 10165 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2018/8030 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2018/33702 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

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