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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ JEOPARK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezini,
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Balıkesir ve yakın çevresinde yer alan jeomirasın (Geoheritage) bilimsel araştırma-

larını yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında UNESCO sertifikasyon sürecini ilgili ku-

rumlarla iş birliği içerisinde planlamak, koordine etmek ve yürütmek.

b) Türkiye’nin UNESCO tescilli jeopark sahalarının niceliğini ve niteliğini artırmaya

yönelik her türlü bilimsel ve akademik faaliyetlere katılmak; bu konularda iş birliği ve danış-

manlık yapmak.

c) Türkiye’nin zengin jeomirasını ve jeoparklarını yurt içinde ve dışında tanıtmak, yurt

dışındaki jeoparklar ile iş birliği yapmak, ortak proje geliştirmek, değişim programları organize

etmek.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki araştırma geliştirme (Ar-Ge) kurumlarıyla jeo-

parklar ve jeomiras alanında işbirliği yapmak, ortak proje ve faaliyetler gerçekleştirmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, jeopark alanında Türkiye’nin ihtiyacı olan

insan gücünü temin etmek üzere ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yurt içi ve yurt dışı li-

sansüstü eğitim programlarını desteklemek, sertifikalı jeopark uzmanlığı ve rehberliği eğitimleri

düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Balıkesir’de kurulacak yeni jeoparkın kuruluş çalışmalarının yürütülmesi, denetlen-

mesi ve sertifikasyonu süreçlerinin organize edilmesine katkıda bulunmak.

b) Balıkesir ve yakın çevresinde yer alan jeopark potansiyelini ortaya koymak ve stra-

tejik plan yapmak üzere sahadaki jeositlerin ve jeomiras öğelerinin envanterini çıkarmak, do-

kümantasyonunu yapmak, veritabanına aktarmak, güncellemek, yayınlamak.

c) Balıkesir jeopark yönetimiyle iş birliği içerisinde jeopark tesisleşmesinde öncelikli

alanların projelendirilmesi hususunda gerekli koordinasyonu sağlamak, danışmanlık yapmak.

ç) Jeopark sahasında araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara

Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve lojistik destek sağlamak.

d) Balıkesir jeopark yönetimiyle iş birliği içerisinde jeopark kurma çalışmalarına yö-

nelik bir strateji belgesi ve ardından bir stratejik plan hazırlamak.

e) Jeopark kurulmasına yönelik hazırlanan ve onaylanan stratejik planın uygulanmasını

gözlemlemek, sonuçları değerlendirmek ve gereken plan değişikliklerini önermek.

f) Hazırlanan stratejik plan çerçevesinde, Balıkesir’in uluslararası bir jeoturizm merkezi

haline gelmesi için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak.
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g) Jeopark sahasına kurulacak doğa tarihi müzesi ve ziyaretçi merkezi planlama ve do-

natma süreçlerine akademik katkı sağlamak.

ğ) Balıkesir’e Jeopark kuruluş çalışmalarına yönelik yurt içi ve yurt dışındaki resmî,

özel kurum, kuruluş ve kişilerle koordinasyon ve iş birliğini gerçekleştirmek.

h) Balıkesir ili ve yakın çevresinde yer alan jeosit ve jeomiras sahalarını düzenli olarak

takip etmek ve raporlar yayımlamak.

ı) Balıkesir ili ve yakın çevresinin sahip olduğu doğal mirasın ve jeomirasın ulusal ve

uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak.

i) Balıkesir ili ve yakın çevresinde var olan doğal ve jeomirasın korunmasına yönelik

gerekli önlemleri almak üzere teklifler hazırlamak ve yerel otoritelere sunmak.

j) Jeomirasla ilintili yerel motifler ve kültürel öğeleri araştırmak ve bu değerleri topluma

kazandırmak için çalışmalar yapmak.

k) Balıkesir ili ve yakın çevresindeki doğal ve jeomirasın, jeoturizm yoluyla sürdürü-

lebilir yerel kalkınma aracı olarak kullanılmasına yönelik, projeler geliştirmek ve faaliyetler

yapmak.

l) Balıkesir ili ve yakın çevresindeki doğal ve jeomirasın toplumda doğa ve çevre ko-

nularında farkındalık oluşturmak maksatlı kullanıma yönelik planlama ve uygulamaları yap-

mak.

m) Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği içerişinde jeopark sahasında jeoeğitim

ve doğa eğitimi faaliyetleri planlamak, organize etmek ve düzenlemek.

n) Balıkesir’de doğal miras ve jeomirası temel alan, toplumu doğayla bütünleştirici

sportif ve eğitici faaliyetleri teşvik etmek ve organize etmek üzere yerel makamlara teklif sun-

mak.

o) Jeopark alanında çalışan bilim insanlarının entegrasyonunu sağlamak için akademik

faaliyetler organize etmek.

ö) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal jeosit veritabanı çalışması yapmak, yap-

tırmak veya organize etmek.

p) Toplumu yerbilimleri konusunda temel düzeyde bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve

tanıtım faaliyetleri düzenlemek veya katılmak.

r) Türkiye’deki ve yurt dışındaki jeoparkları ziyaret etmek suretiyle buradaki gelişmeleri

takip etmek, yenilik transferini sağlamak.

s) Ulusal, uluslararası düzeyde kurulmuş jeoparkla ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap,

tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak jeopark arşiv-kütüphane altyapısı

oluşturmak.

ş) Milli jeomirasımızın etkin biçimde korunması, amacına uygun biçimde sürdürülebilir

kullanımına yönelik planlama ve denetleme çalışmalarına destek olmak.

t) Jeopark ve jeomiras kavramının ulusal ve yerel ölçekte tanıtılmasına yönelik televizyon,

radyo ve online mecrada belgesel, söyleşi, program, sunum ve benzeri etkinlikler yapmak.

u) Yurt dışında jeoparklar konusunda yapılan çalışma ve toplantılara katılarak Balıkesir’i

ve Türkiye’yi temsil etmek.
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ü) Türkiye’nin jeomirası ve jeoparklarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak maksatlı

basılı ve elektronik yayınlar, programlar yapmak, yaptırmak, faaliyetler organize etmek.

v) Yurt dışında kurulmuş jeoparklar, müzeler, merkezler, üniversiteler ve enstitülerle

koordinasyonu sağlamak, iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler, sem-

pozyumlar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

y) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında başta Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliş-

tirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi olmak üzere ulusal düzeydeki teknoloji geliştirme böl-

gelerinde yer alan kuruluşlarla jeopark konusunda Ar-Ge alanında iş birliği yapmak, ortak pro-

jeler geliştirmek.

z) Jeoparkta kullanılmak üzere jeo-eğitim materyal ve yöntemlerin geliştirilmesi, pilot

sahalara uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

aa) Jeomiras ve doğal mirasın sürdürülebilir kullanımına dayalı yeni bir turizm tipi ve

yerel kalkınma aracı olan jeoturizm konusunda araştırma ve pilot uygulamalar yapmak.

bb) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili bölümlerde lisans ve lisansüstü düzeyde doğal

miras ve jeomiras ile ilgili araştırmaları teşvik etmek.

cc) Jeopark alanında yerli ve yabancı öğrencilere yönelik yüksek lisans ve doktora prog-

ramlarına katkıda bulunmak.

çç) Jeoparklarda müze ve saha rehberi olarak istihdam edilecek kişilere uzmanlık ka-

zandırmaya yönelik sertifikalı eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı

usulle yeniden görevlendirme yapar. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından iki

kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Müdür

görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendirdiği müdür yardımcısını vekil olarak

bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Kurulda alınan kararların uygulanmasını

sağlamak.
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c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez personeli üzerinde genel gözetim ve de-

netim görevini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunda görev alacak öğretim elemanlarını Rektöre önermek.

d) Merkezde oluşturulacak komisyon ve çalışma gruplarına başkanlık etmek, idaresini

sağlamak.

e) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kara-

rından sonra Rektör onayına sunmak.

f) Her faaliyet yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi sun-

mak.

g) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

ğ) Merkez Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

h) Merkez faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe veya ilgili makamlarca verilen diğer

görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından,

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna katılabilirler. Yönetim Kurulu üye-

liği sona erenler tekrar seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını, bilimsel faaliyetleri ve yayınları yürütmek ve idare

etmek.

b) Merkezin bütçe ve malî hesaplarını kabul etmek.

c) Merkezle ilgili konuları karara bağlamak.

ç) Merkezin amacına uygun olarak çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe veya ilgili makamlarca verilen diğer

görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve/veya

istekleri halinde Üniversite dışından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az on,

en çok onbeş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Mer-

kezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, tavsiye niteliğinde ka-

rarlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve komisyonlar

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları ve komisyonlar; araştırma, eğitim ve diğer faali-

yetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından oluşturulabilir.
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Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547

sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör

tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâ-

tip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve baş-

vurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek

ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak,

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı

ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-

bulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-

rında,

ALES şartı aranmaz.”

“(5) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
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b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık

alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil

edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile be-

şinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenen ALES puanına sahip ol-

maları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/vete-

riner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvu-

rularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için,

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık

alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil

edilir.”

“Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğ-

renci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabu-

lünde ALES puanı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doktora”

ibaresi “sanatta yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 47 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 47/A – (1) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisans-

üstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar

başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir,

verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2016 29840

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/6/2017 30088

2- 14/3/2020 31068
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TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmaz-

lığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa

yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı

Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi

avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üze-

rinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.

Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçek-

leştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında

dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hü-

kümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar

olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili

olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tav-

zihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge

idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları

ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde

davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avu-

katlık ücreti,  bu Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlen-

mesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan da-

vanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar

vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması duru-

munda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
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Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,

bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava de-

ğerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal

avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya her-

hangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, bu Tarife hükümleriyle

belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına

hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşme-

lerinde uygulanmaz.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle da-

vanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar davanın nakli, davanın

açılmamış sayılması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı

ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tama-

mına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık

ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş ol-

ması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye

göre bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü

kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle

verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı veril-

mesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın

bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hük-

molunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka

davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üze-

rinden bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti

olarak hükmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın gö-

rüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
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Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan

miktar üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü

kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kıs-

mının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün

diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı

bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık

ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para

ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu

kadar ki takip miktarı 4.800,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin

ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.

Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez. 

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata

tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine

hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra

numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, bu Tarifenin üçün-

cü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak

avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin

dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde

belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye

göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avu-

katlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı

hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü

fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra

dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı

geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı

açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, bu Tarifenin üçüncü kıs-

mına göre vekâlet ücretine hükmedilir. 
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(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile mü-

vekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tü-

ketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13 – (1) Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yar-

dımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü

mahkeme için bu Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kay-

dıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin bi-

rinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bu Tarifenin

üçüncü kısmına göre belirlenir. 

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına

bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti

geçemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu

Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur. 

Ceza davalarında ücret

MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açık-

lanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci

kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına

hükmolunan davalarda bu Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası

tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı mad-

delerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçün-

cü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci

kısmın ikinci bölümünün sekizinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten

fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine mak-

tu avukatlık ücretine hükmedilir. 

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para

cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz

üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı

oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücre-

tine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım

birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avu-

katlık ücretine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde

ücret

MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla gö-

rülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge

24 Kasım 2020 – Sayı : 31314                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar an-

laşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın red-

dine karar verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına

hükmedilir. 

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine

karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16 – (1)  1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabulu-

culuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında

bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari

değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat

aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabulu-

culuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü

kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 7.200,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyet-

lerinde avukatlık ücreti, 1.080,00 TL. maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti;

arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin

ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu üc-

rettir. 

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 1.080,00

TL. maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille

dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret,  (c) bendine

göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek bu Tarifeye göre belirlenir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hü-

kümleri uygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, bu Tarifenin ikinci

kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kay-

dıyla bu Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya

da tamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir.

Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye

mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen

reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Ko-

misyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez. 
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(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdür-

lüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Ku-

rulu, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen

davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder. 

İş takibinde ücret

MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bu-

lunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getiril-

mesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Bu Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya ku-

ruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hu-

kuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife

uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin

1/4’ü uygulanır. 

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20 – (1) Bu Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz

önünde tutularak, bu Tarifedeki benzer işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya

dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret

MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda

her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri da-

valarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda

yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında

avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam

ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık

ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede ya-

pılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,

yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin

tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuş-

mazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mah-

kemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9657 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9660 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9665 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı "2 Kalem 

Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte 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, 04.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9643/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen 

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

şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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 şartname, marka ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

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

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen HPE markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9674/1-1 
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5 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 5 kalem cihaz, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 
uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

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 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. 

İhale Kısımları Evrak Bedeli 

Kısım 1) 3 Adet Kimyasal Saklama Dolabı, 1 Adet Çalkalayıcı   50-TL 

Kısım 2) 1 Adet Öğütücü 100-TL 

Kısım 3) 1 Adet DMA Cihazı 130-TL 

Kısım 4) 1 Adet Pres Makinası   70-TL 

Birden Fazla Kısım veya Tüm Kısımlar 140-TL 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

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

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9675/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 

Vakıflar Meclisi’nin 28.09.2020 tarih ve 309 nolu kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza 

edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile 

kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ : Siirt 

İLÇESİ : Merkez 

MAHALLESİ : Kooperatif Mahallesi 

PAFTA NO : 26.30.II pafta 

ADA/PARSEL NO : 311 Ada 123 ve 774 Parsel 

YÜZÖLÇÜMÜ : 166.080,00 m2 ve 14.592,99 m2 

CİNSİ : Tarla 

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği kapalı 

teklif usulü ile yapılacak olan ihalede Vakıflar Meclisinin 

8.09.2020 tarih ve 309 sayılı Kararında belirtilen hususlar 

aynen muhafaza edilecektir. 

MUHAMMEN BEDELİ : 36.465.536,00 TL 

  (OtuzAltıMilyonDörtYüzAtmışBeşBinBeşYüzOtuzAltı 

  Türk Lirası) 

  (Bu bedel şartnamede belirtildiği üzere, ihalede İdarece asgari 

olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile 

varsa nakit paranın toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 1.093.966,08 TL 

  (BirMilyonDoksanÜçBinDokuzYüzAtmışAltı  

  TürkLirası SekizKuruş) 

İHALE GÜNÜ : 07.12.2020 

İHALE SAATİ : 10.00 

İŞİN ADI : Siirt İli Merkez İçesi 26.30.II pafta 311 ada Ada ve 123 ve 774 

nolu Parsellerde kat karşılığı konut yapılması işi 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 28.09.2020 

tarih ve 309 nolu kararına istinaden; 

1-Mevcut mimari avan projesine göre yaptırılacak kat karşılığı inşaattan İdaremize en az; 

a) A Blokta bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 numaralı daireler ve zemin katta bulunan 29 ve 30 nolu depolu 

dükkân, 

b) B Blokta bulunan 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 

numaralı daireler ile zemin katta bulunan 29 ve 30 nolu dükkân, 
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c) A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 ve A16 

numaralı (4+1) villalar, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 ve B9 numaralı (5+1) villalar, C1, C2, 

C3 ve C4 numaralı (4+1) villalar, olmak üzere toplam 78 adet bağımsız bölüme ilave olarak 

1.000,00 TL nakit paranın İdaremize alınması, 

2-Yeni imar planları ile imar uygulamalarının 2 yıl içerisinde yapılması, yapılamaması 

halinde sözleşmenin feshi yetkisinin Bölge Müdürlüğümüzde olması, fesih cihetine gidilmesi 

halinde kesin teminatın irat kaydedilmesi, yapılan hiçbir masrafın İdareden talep edilmemesi; 

3-İşe ait uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü izin 

ve onayının alınması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın işin 

yüklenicisince karşılanması, 

4-Tevhid ve ifraz işlemlerinin yüklenicisince yapılarak, söz konusu parsellerin dışında 

oluşacak yeni parsellerin vakfı adına tescil edilmesi, 

5-3194 sayılı İmar Kanunu gereği taşınmazın düzenlemeye tabi tutulması halinde kamuya 

terk edilecek alanın taşınmazın yüzölçümünün %45’in üzerinde olması halinde, %45’in 

üzerindeki miktarın rayiç bedel üzerinden defaten yüklenici tarafından ödenmesi, 

6-634 sayılı Yasa gereğince toplu yapıya uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğümüz 

gözetiminde hazırlatılması, 

7-Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi. 

Asgari şartlarıyla kat karşılığı inşaat yapılması işidir. 

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde İhlasiye Medresesi Taş Mahallesi Gök 

Meydan Sokak Merkez/BİTLİS adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında görülüp temin edilebilecektir. 

İrtibat için: Tel: 0434 226 65 60 Faks: 0434 226 65 61 

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
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kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve teyidi (Ek: 2) veya geçici teminat 

bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi (Ek: 3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %100'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 
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h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 5), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek: 6), 

m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif 

mektubu (EK-7) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf. 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 

aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para 

toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek 

zorundadır. 

V. Nakit geçici teminat tutarının Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası 

Bitlis Şubesindeki TR290001500158007309655289 IBAN nolu hesabına dekontta işin adının 

açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VII. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 9583/1-1 



24 Kasım 2020 – Sayı : 31314 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 

Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi 

üzerine, Konya 3.Sulh Ceza Hâkimliğinin 07.09.2016 tarihli ve 2016/3506 D.İş sayılı kararıyla 

Sembol Ambalaj Sanayi AŞ (Şirket)’ye kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile Sembol 

Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup, bahse 

konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci 

maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 

Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 

uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 

şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİK 

Sembol Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi 

Büyükkayacık OSB Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. No: 6/1 Selçuklu/Konya 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Şartname” ekinde detay bilgileri 

belirtilen, “Malik”e ait; Konya ili, Selçuklu ilçesi, Kayacık Mahallesi, 22727 ada, 13 parselde 

kayıtlı, 41.976,60 m² alanlı, 3 Katlı Betonarme İdari Bina 5 Adet 1 Katlı Betonarme Depo 1 Katlı 

Betonarme Fabrika Binası ve Arsası nitelikli Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 

taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlardan oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

“Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 48.200.000- 

(Kırksekizmilyonikiyüzbin) TL’dir. 

TEMİNAT 

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

IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 4.820.000- (Dörtmilyonsekiz 

yüzyirmibin) TL nakit teminatın, “Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” 

açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanun’un 3. 

maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya 

teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, 

T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın 

doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan 

teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 

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

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

18.01.2021 tarihi saat 17:00’ye kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde 

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

verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 19.01.2021 tarihinde, saat 14.30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

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

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

oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 

1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 

doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY 

terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 

karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya 

irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine 

katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Ancak 

“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak 

ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, 

“Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 

3862 34 no.lu TL hesabına 2.000-(İkibin) TL’yi “Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari 

belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir 

suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 

olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 

bulunmakla yükümlüdür. 

Tesis Ziyareti 30.11.2020/15.01.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Tesis ziyaretinde 

bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 

0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 2.000- (İkibin) TL’yi “Sembol Ambalaj Ticari 

ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları 

“Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış 

olmaları şartıyla “Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili Tesis Ziyaretinden 

yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 
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İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
22.01.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki 
Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanun’un 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

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

kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde Türk Lirası cinsinden 
peşin olarak ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 18.01.2021 tarihine kadar sıra cetveline 
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İstanbul 
Tel : 0 212 340 18 15 
  0 212 340 24 29 
  0 212 340 20 59 
  0 212 340 20 57 
Fax : 0 212 288 49 63 
Satış Komisyonu Başkanlığı 9617/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Samsun Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı iken Ekonomik ömrünü tamamlamış 16 

adet değişik marka ve modelde taşıt, 1400 Kg. Hurda Plaka, 51.790 Kg. Hurda Demir, 100 Kg. 

Hurda bakır, 80 Kg. Hurda Çinko, 250 Kg. Hurda Alüminyum, 30 Kg. Hurda Kablo, 200 Kg. 

Hurda İnşaat Demiri, 193 adet Çıkma Lastik, 1 adet 2006 model Renault Megane motor bloğu, 

2787 adet Muhtelif demirbaş malzemenin 4645 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkarılan  

04 Mart 2020 tarih ve 31058 sayılı Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 4 (Dört) Adet 2020 Model 

Fiat Doblo Combi (E6D) Easy 1.6 Multijet 105 Hp marka taşıt, 1 (Bir) Adet Kağıt İmha Makinası 

“XM-200C(25XC) Konfeti kesim,4*30 mm, 28 yaprak, 310mm, 80 Litre, 600W özelliğinde” ile 

açık artırma usulü mübadele yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adı ve Adresi : Emniyet Müdürlüğü - Denizevleri Mah. Adnan Menderes 

Bulvarı 1. Kısım No: 35 Atakum/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : 362 311 30 90/64 42 Faks: 362 230 84 21 

2 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

(Denizevleri Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1. Kısım 

No: 35 Atakum/SAMSUN) 

b) Tarihi ve saati : 07.12.2020 günü Saat: 14.00 

3 - Mübadele konusu malın; 

a) İdare tarafından verilecek malın  

    niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamış 16 adet değişik marka 

ve modelde taşıt, 1400 Kg. Hurda Plaka, 51.790 Kg. 

Hurda Demir, 100 Kg. Hurda bakır, 80 Kg. Hurda 

Çinko, 250 Kg. Hurda Alüminyum, 30 Kg. Hurda 

Kablo, 200 Kg. Hurda İnşaat Demiri, 193 adet Çıkma 

Lastik, 1 adet 2006 model Renault Megane motor bloğu, 

2787 adet Muhtelif demirbaş malzemenin mübadelesi 

yapılacaktır. 

b) İdare tarafından alınacak malın  

    niteliği, türü ve miktarı : 4 (Dört) Adet 2020 Model Fiat Doblo Combi (E6D) 

Easy 1.6 Multijet 105 Hp marka taşıt, 1 (Bir) Adet Kağıt 

İmha Makinası “XM-200C(25XC) Konfeti kesim,4*30 

mm, 28 yaprak, 310mm,80 Litre, 600W özelliğinde” ile 

mübadele edilecektir. Mübadele karşılığı alınacak 

taşıtların teknik özellikleri idari şartnamede 

belirtilmiştir. 

4-Teslim Etme ve Teslim Alma yeri: 

a) Mübadelede teklif edilen taşıt ve malzemeler Emniyet Müdürlüğü (Denizevleri Mah. 

Adnan Menderes Bulvarı 1. Kısım No: 35 Atakum/SAMSUN) adresine teslim edilecektir. 
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b) Teslim edilecek; Taşıtlar Emniyet Müdürlüğü/Bakım Onarım Şube Müdürlüğü 

(Kutlukent Beldesi Kirazlık Mevkii No: 23 Tekkeköy/SAMSUN), Bir miktar hurda demir Çiftlik 

Polis merkezi binasında, bir miktarı 100 Yıl bulvarı üzerinde Eski İlkadım İlçe Emniyet 

Binasında, kalan diğer tüm malzemeler Emniyet Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu Hizmet Binası 

(Adatepe Mah. 3505. Sok. No: 5 Atakum/SAMSUN) adreslerinden teslim alınacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele 

kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim 

edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler 

mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü 

izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından 

bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

5 - Mübadele karşılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 627.152,70 TL olarak 

belirlenmiştir. 

6 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu, 

b) Mübadele şartnamesinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık 

yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar 

c) Tebligat adresini gösterir belge 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, 

noter tasdikli imza beyannamesi 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, 

komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir. 

7- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, Mübadele dokümanı Emniyet Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Şube Md. (Denizevleri Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1. Kısım No: 35 Atakum/ 

SAMSUN) adresinde görülebilir ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan 50,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 07.12.2020 günü Saat 14.00’a kadar Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Şube Md./SAMSUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir. 
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11 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

13 - Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar mesai günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b bendinde 

belirtilen adreste görülebilir. 

14 - Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü 

olmalıdır. 

15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Mübadele konusu taşıtın özellikleri 

Plakası Markası-Cinsi Model Motor Gücü Faal Olup olmadığı Hasar Durumu % 

55 A 0469 Renault Clıo SYM 1.4 2009 72 Kw Gayri Faal 20 

55 A 0421 Ford Transit connect 2009 55 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0286 Renault Megane 1.6 2003 80.8 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0376 Ford Transit Connect 2007 55.1 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0435 Hyundai Accent Era 1.5 2009 81 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0222 BMW R1100 RT 2000 66.1 Kw Gayri Faal 20 

55 A 0397 Honda Motor XL650V 2007 28.6 Kw Gayri Faal 20 

55 A 0667 Honda Motor XL1000 2006 50.7 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0314 BMW F650 2005 36.7 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0463 Yamaha FZ6-S 2009 57 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0722 Motoran (4 teker) 2013 6 Kw Gayri Faal 20 

55 A 0723 Motoran (4 teker) 2013 6 Kw Gayri Faal 20 

55 A 0439 Renault Megan 1.6 2009 82 Kw Gayri Faal 20 

55 A 0298 Renault Megan 1.6 2004 84.5 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0441 Renault Megane 1.6 2009 82 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0030 Toyota Corolla 1997 77.2 Kw Gayri Faal 30 

Mübadele konusu malzemelerin durumu 

Cinsi Miktarı Durumu 

Hurda Plaka 1.400 Kg. (yaklaşık) Hurda 

Hurda Demir 51.790 Kg. (yaklaşık) Hurda 

Hurda Bakır 100 Kg. (yaklaşık) Hurda 

Hurda Çinko 80 kg. (yaklaşık) Hurda 

Hurda Aliminyum 250 kg. (yaklaşık) Hurda 

Hurda Kablo 30 kg. (yaklaşık) Hurda 

Hurda İnşaat demiri 200 kg. (yaklaşık) Hurda 

Çıkma Lastik 193 Adet Hurda 

Çıkma Motor Bloğu (2006 Model Megan’a ait) 1 Adet Hurda 

Muhtelif Demirbaş malzeme 2.787 Adet Hurda 

 9632/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan “Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) 

Mahallesinde yer alan 1/1000 ölçekli imar planında “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” lejantında 

kalan 3.078,87 m² alanlı 120 ada 9 parsel sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İdarenin: 

a. Adresi : Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 

1. Kısım Akşemsettin Caddesi No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 

b. Telefon ve Faks Numarası : 444 0 669 ve 0(212) 692 55 32 

2. İşin Adı : Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) 

Mahallesi, 120 Ada 9 Parsel sayılı taşınmaz satışı 

3. İşin Yeri : Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) 

Mahallesi, 120 Ada 9 Parsel 

4. Muhammen Bedel : 18.500.000,00-TL (OnsekizmilyonbeşyüzbinTürkLirası) 

   İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den istisnadır. 

5. Geçici Teminat (%3) : 555.000,00-TL (BeşyüzellibeşbinTürkLirası) 

6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler: 

a. İl/İlçe : İstanbul/Başakşehir 

b. Mahalle : Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi 

c. Ada/Parsel : 120/9 

d. Yüz Ölçümü : 3.078,87 m² 

e. Belediye Hisse Oranı : Tam 

f. İmar Durumu : Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı 

g. Cinsi  : Arsa 

h. Emsal : 0,30 (Akaryakıt ve Servis Alanında Ticari Fonksiyonlar 

Yer Alabilir) 

7. İhalenin Yeri ve Zamanı: 

a. Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak Mahallesi, 5.Etap 

1.Kısım Akşemsettin Caddesi, No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 

b. 07/12/2020 (Pazartesi) Saat: 10:30 

8. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 07/12/2020 (Pazartesi) Saat: 10:30 

9. İhaleye Katılabilme Şartları: 

a. Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

b. İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge 
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c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

i. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

ii. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 

tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

d. İmza Sirküleri: 

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun. 

f. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun. 

g. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter 

tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında 

noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) 

ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belge. 

i. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. 

j. Belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bunların noterden 

onaylı olması gerekir. 

10. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye 

Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım, Akşemsettin 

Caddesi, No: 3 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL 

(BeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

11. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (07/12/2020 (Pazartesi) Saat 10:30’a kadar) Başakşehir 

Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım, Akşemsettin Caddesi, No: 3 Başakşehir/ 

İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında 

verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 9662/1-1 



24 Kasım 2020 – Sayı : 31314 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

KİREÇ OCAĞIN MONTAJININ (KOMPLE) YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Sahasında 1 Adet 90 M3 Kireç Ocağın Montajın (Komple) Yapılması İşi Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/630715 

1- İdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAH. KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA 

ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 - 0422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Sahasında 1 Adet 90 M3 Kireç Ocağın 

Montajın (Komple)  Yapılması 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası 

c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 Takvim günüdür 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/12/2020  Saat: 14.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.8- 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 

belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur. 

5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

5.1- İş Deneyim Belgeleri :  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

5.2.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Kireç ocağı montajı yaptığına dair iş deneyim belgesi veya benzer iş olarak endüstriyel 

tesis çelik konstrüksiyon montajı yaptığına dair iş deneyim belgesi getirmek zorundadır. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin 

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

8- Teklifler, 07/12/2020 Pazartesi günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Teklif 

sonucu, üzerine istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 9642/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğünden:  

1 adet Sanallaştırma Ekipmanları ve Yazılımları alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler 

arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen 

bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2020/636874 

1- İdarenin 

a) Adresi  : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

  Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası  : 0 372 291 1493 Faks: 0 372 257 4579  

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının  

görülebileceği internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2- Ön yeterlik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 adet Sanallaştırma Ekipmanları ve Yazılımları 

b) Teslim [yeri/yerleri]  : ZBEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Mühendislik 

  Fakültesi Sistem Odaları İncivez/ ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 

  60 (altmış) takvim günüdür. 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer   : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez 

  Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı 

  Salonu İncivez / ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 23/12/2020 Çarşamba günü – Saat: 14:00 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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e) Adayın ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi,  

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma 

uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.2. Firma teklif ettiği cihazlara ait ürünlerin üreticisinden veya yetkili distribütöründen 

almış olduğu yetki belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. 

4.3.3. Firma, teklif ettikleri ürünlere ait marka model listesini teklif dosyasında sunmalıdır. 

4.3.4. Teklif veren istekliler teknik şartnamenin tüm maddelerine “Teknik Şartnameye Uygunluk 

Beyanı” adı altında tek tek cevap vermeli ve cevaplı şartname ihale dosyasında bulunmalıdır. 

4.3.5. Teklif edilen veri depolama ünitesi verilen diskler ile %80 okuma %20 yazma işyükünde 

ve 8K blok boyutu ile en az 60.000 IOPS değerine ulaşabilmelidir. Yüklenici teklif ettiği cihazın 

bu performans değerini sağladığını ilgili üreticinin performans hesaplama aracı çıktısını teklif 

dosyasına koyarak belgelemelidir. 

4.3.6. Veri depolama ünitesi ve sunucu için tanıtıcı; katalog, broşür, fotoğraf vb. 

dokümanları Türkçe veya İngilizce olarak ihale dosyasında sunmalıdır. 

4.3.7. Teklif edilecek tüm sanallaştırma yazılımlarının, üreticinin yetkili kıldığı distiribütör 

kanalından temin edildiği belgelendirilebilmelidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden görülebilir ve 100,00.-TL 

(Yüz Türklirası) karşılığı B.E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın (Ziraat Bankası 

Zonguldak Şubesi TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11) nolu hesabına yatırılan bedelin makbuzu 

ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Zonguldak 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / 

ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9- Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9653/1-1 
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1 ADET MOBİL KAYNAK SİMÜLATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, DOĞAKA tarafından desteklenen 

projede kullanılmak üzere, 1 (Bir) adet Mobil Kaynak Simülatörü alım işi, 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasların 20. maddesinin (f) 
bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası  : 2020/634147 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü- 12 Şubat / 
KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası :Tel: 0 (344) 300 1064-65 
c) Elektronik posta adresi  : arsproje@ksu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : http://bap.ksu.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Laboratuvar Cihazı, Mobil Kaynak Simülatörü, 1 Ad. 
b) Teslim yeri/yerleri  : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik 

Bilimler MYO 
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) 

takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Avşar Kampüsü, 12 Şubat/ KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 30/11/2020 Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den 

görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten 

görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten 

görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan 

görülebilir. 
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif 

edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2020 – Sayı : 31314 

 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman 

bedeli olarak 100,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale 
dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 
0056 42 no.lu hesabına yatıracaktır. 

7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Başvurular 30/11/2020 günü saat 09:00’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim 
edilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

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

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

11- İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 
14 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esaslara göre yapılacaktır. 
 9619/1-1 

—— • —— 
WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.100.000 adet 487 x 294 x 264,5 mm Wrap Around 

Oluklu Mukavva, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.12.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
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. 

 9599/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 9708/1-1 

—— • —— 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-

İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 9445/1-1 



24 Kasım 2020 – Sayı : 31314 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 4173 ada, 4 parsel üzerindeki 1139183 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar 
Sıdıka Gül ÖNDER (ENÇ) (Denetçi No: 11188, Oda Sicil No: 13161) tarafından, Ankara 4. İdare 
Mahkemesinin 2020/1829 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.10.2020 
tarihli ve E.2020/1829-K.2020/1579 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sıdıka Gül ÖNDER 
(ENÇ) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 11.11.2020 tarihli 
ve 239113 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9644/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
27.06.2019 tarihli ve 149339 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması 
talimatlandırılan, Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı, Makine 
Mühendisi Ahmet Yiğit ÖZUYSAL (Oda Sicil No: 91365) tarafından, Ankara 17. İdare 
Mahkemesinin 2019/2066 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 05.06.2020 
tarihli ve E.2019/2066-K.2020/779 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 30.06.2019 tarihli ve 30817 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet Yiğit 
ÖZUYSAL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 11.11.2020 tarihli ve 238975 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9645/1-1 
—— • —— 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

23.11.2020 tarih ve 31313 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 4/B 
Sözleşmeli Personel Alım ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

SEHVEN YAYIMLANAN 

NİTELİK KODU UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER 

S06 Odyometrist 1 
- Odyometri veya Odiometri programlarının 
birinden mezun olmak 

DÜZELTİLEN İLAN 

NİTELİK KODU UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER 

S06 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

- Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının 
birinden mezun olmak 

 9703/1-1 
—— • —— 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Genel Müdürlüğümüzün 4 Müfettiş Yardımcısı kadrosuna yapılacak alımla ilgili olarak 
23.11.2020 tarih ve 31313 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız 
aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan 
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden en az 60 (Altmış) ve 
daha üzeri puan almak.” 9677/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9685/1-1 
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9687/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9688/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9689/1/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9689/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9689/3/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9689/4/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9689/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9618/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9623/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9624/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9625/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9626/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9627/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9628/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9629/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9630/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9631/1-1 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 24 Kasım 2020 – Sayı : 31314 

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve 
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvuru Şartları: 
• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.  

• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Genel Açıklamalar: 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.  
2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.  
3) Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar. 
4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 

sayılır. 
5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 
6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.  
8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen 
adayların müracaatları kabul edilecektir.  

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir.  

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI 
Anabilim Dalı 

Adı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi 

Kadro 

Derecesi 
Başvuru Koşulu 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
PSİKOLOJİ 

SOSYAL 

PSİKOLOJİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Psikoloji alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olup Sosyal Psikoloji 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

SPOR 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BEDEN 

EĞİTİMİ VE 

SPOR 

BEDEN 

EĞİTİMİ VE 

SPOR 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doktora yapmış olup Spor Psikolojisi 

alanında zihinde canlandırma ve sanal 

gerçeklik konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

 9670/1-1 
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İstanbul Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

1. Özet Bilgiler 
İstanbul Kalkınma Ajansı’na “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri 
uyarınca; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma 
hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım 
çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, 
pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli 
olmayan 1 (Bir) “İç Denetçi”, 1 (Bir) “Hukuk Müşaviri” 9 (dokuz) “Uzman” ve 3 (üç) “Destek 
Personeli” alımı yapılacaktır. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 15.12.2020 Saat 08.00 
Başvuru Bitiş Tarihi 29.12.2020 Saat 23.59 
Başvuru Yeri ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr (Online başvuru) 
Yarışma Sınavına (Mülakat) 
Katılmaya Hak Kazanan 
Adayların İlanı 

07.01.2021 

Yarışma Sınavı (Mülakat) 
Tarihi 

Tarihler ayrıca duyurulacaktır. 

Yarışma Sınavı (Mülakat) Yeri 
İstanbul Kalkınma Ajansı - Asmalımescit Mah.  
İstiklal Caddesi No: 142, Odakule Kat: 6-7-8 Beyoğlu 
34430 İstanbul 

2. Başvuru ve İşe Alınmada Aranan Şartlar İle Genel Hususlar 
2.1. Genel Şartlar 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
2.2. İç Denetçi Adayları İçin Özel Şartlar 
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, 

istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge 
planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme 
Sınavı (YDS veya e-YDS) İngilizce dilinden 60 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından 
bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir 
sınavdan en az 60 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip 
olmak 

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve 
bunu belgelemek, 
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d) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 
sertifikalarından birine sahip olmak, 

2.3. Uzman Personel Adayları İçin Özel Şartlar 
2.3.1. Uzman Personel Adayları İçin Asgari Şartlar 
Üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

Bölüm 
İstihdam Edilecek Uzman 

Sayısı 
Endüstri Mühendisliği 2 
İşletme 2 
Sosyoloji veya Şehir ve Bölge Planlama 1 
İktisat 1 
Makine Mühendisliği 1 
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası 
İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

1 

a) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme 
Sınavı (YDS, e- YDS) İngilizce dilinden 70 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından bunlara 
denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 
70 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak 

2.3.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Uzman Personel Adayları 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda 
gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak. 

Bölüm KPSS Puan Türü 
İşletme KPSSP24 veya KPSSP25 
İktisat KPSSP14 veya KPSSP15 
Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KPSSP29 veya KPSSP30 
Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler 

KPSSP34 veya KPSSP35 

Sosyoloji; Şehir ve Bölge Planlama; Makine, Bilgisayar, 
Endüstri, Elektrik-Elektronik ile Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 

KPSSP1, KPSSP2 veya KPSS3 

2.3.1.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel Adayları  
Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel 

sektörde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin beşinci fıkrasında 
sayılan ve aşağıda listelenen konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen 
başarılı olarak çalışmış olmak 

a) Planlama, programlama, 
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, 
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, 
ç) İzleme ve değerlendirme, 
d) Tanıtım, danışmanlık, 
e) Şehircilik ve çevre, 
f) Araştırma-geliştirme, 



24 Kasım 2020 – Sayı : 31314 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri, 
ğ) Finansman, 
h) İnsan kaynakları yönetimi, 
ı) Uluslararası ticaret. 
2.3.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri 
Uzmanlık alanları ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına 

sahip olmak belgelemek koşuluyla tercih nedenidir. 

BÖLÜM TERCİH NEDENLERİ 

Sosyoloji 

 Sosyal kalkınma, kent sosyolojisi konusunda tecrübe sahibi 
olmak, 

 Bölge ve kent ölçeğinde makro araştırmalarda yer almış 
olmak, 

 Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, saha 
araştırmasında yer almış olmak, nitel araştırma yöntemleri 
konusunda tecrübe sahibi olmak, 

 Analiz sonuçlarını bölgesel kalkınma bağlamında 
değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek, 

 İstanbul Bölgesi’nde sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi 
olmak, sosyal problemlerin çözümlerine yardımcı olacak 
stratejiler geliştirebilmek, 

 Fizibilite çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe 
sahibi olmak, 

 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje 
Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 
Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma 
Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen 
program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya 
tecrübe sahibi olmak, 

 Birden fazla yabancı dil bilmek, 
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

Şehir ve Bölge Planlama 

 İstanbul Bölgesinin gelişme dinamikleri, mevcut durumu, 
plan ve projeler hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, 
araştırma yapmış olmak,  

 Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve 
bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler 
arası çalışmaya katkı sağlayabilmek, 

 Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Bölge Planlarının 
hazırlanması konusunda deneyim sahibi olmak, 

 Katılımcı planlama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim 
sahibi olmak, 

 Fizibilite çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe 
sahibi olmak, 

 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje 
Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 
Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma 
Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen 
program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya 
tecrübe sahibi olmak, 

 Birden fazla yabancı dil bilmek, 
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 
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İşletme 

 Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe 
sahibi olmak, 

 Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve 
hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin 
çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek, 

 Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında 
bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak, 

 Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak, 
 Fizibilite Çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe 

sahibi olmak, 
 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje 

Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 
Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma 
Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen 
program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya 
tecrübe sahibi olmak, 

 Birden fazla yabancı dil bilmek, 
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

Kamu Yönetimi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Uluslararası 
İlişkiler veya Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler 

 Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, 
araştırma yapmış olmak,  

 Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve 
bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler 
arası çalışmaya katkı sağlayabilmek, 

 Örgüt kuramları, yönetim süreçleri, yerel yönetimler 
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

 Fizibilite Çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe 
sahibi olmak, 

 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje 
Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 
Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma 
Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen 
program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya 
tecrübe sahibi olmak, 

 Birden fazla yabancı dil bilmek, 
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

İktisat 

 Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe 
sahibi olmak, 

 Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve 
hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin 
çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek, 

 Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında 
bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak, 

 Fizibilite çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe 
sahibi olmak, 

 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje 
Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 
Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma 
Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen 
program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya 
tecrübe sahibi olmak, 

 Birden fazla yabancı dil bilmek, 
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 
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Endüstri, Makine, 
Bilgisayar, Elektrik-
Elektronik veya 
Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 

 Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje 
Döngüsü Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve 
Uygulamaları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma 
Ajansları gibi kurum-kuruluşlar tarafından desteklenen 
program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi ve/veya 
tecrübe sahibi olmak, 

 Fizibilite çalışmaları, Proje Hazırlama, Proje Döngüsü 
Yönetimi Raporlama, Kayıt Tutma, bilgi sistemlerinin 
kullanılması konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, 

 Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi (şartname, ihale, 
sözleşme süreçleri) ve hakediş kontrolü-ödeme konularında 
bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak, 

 Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti, milli teknoloji 
uygulamaları konularında bilgi ve/veya deneyim sahibi 
olmak, 

 Temel düzeyde maliyet analizi, fiyat-kalite karşılaştırması 
yapabilecek finansal bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak, 

 Birden fazla yabancı dil bilmek, 
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

2.4. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Özel Şartlar 
2.4.1. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Asgari Şartlar 
a) Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde 
mezun olmak, 

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme 
Sınavı (YDS, e- YDS) İngilizce dilinden 70 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından bunlara 
denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 
70 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP4 puan türünde en az 80 puan almış olmak. 

2.4.2. Hukuk Müşaviri Adayları İçin Tercih Nedenleri: 
Uzmanlık alanı ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına 

sahip olmak belgelemek koşuluyla tercih nedenidir. 

BÖLÜM TERCİH NEDENLERİ 

Hukuk 

 Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 
 Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak,  
 İcra takibi yapmış olmak,  
 Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş 

tecrübesine sahip olmak, 
 Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak, 
 Birden fazla yabancı dil bilmek, 
 Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

2.5. Destek Personeli Adayları İçin Sınava Giriş Şartları 
Ajansımızda çalıştırılmak üzere (Yönetici Asistanı, Bilgi İşlem Personeli ve İdari ve Mali 

İşler Sorumlusu) 3 Destek Personeli istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda 
belirtilmiştir. 

2.5.1. Destek Personeli Adayları İçin Asgari Şartlar 
a) Lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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2.5.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Destek Personeli Adayları  
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 
2.5.1.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Destek Personeli Adayları  
Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, başvuruda 

bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı 
olarak çalışmış olmak. 

2.5.2. Destek Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri 
Yönetici asistanı için tercih nedenleri 
Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini 

geliştirmeye istekli olmak, 
a) Yönetici asistanlığı tecrübesine sahip olma,  
b) Türkçe dil bilgisine sahip olma, 
c) Düzgün diksiyona ve iletişim becerisine sahip olma, 
d) Planlama ve zaman yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olma, 
e) Ofis programlarını kullanma becerisine sahip olma, 
f) Protokol, resmi yazışma ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma, 
g) Yabancı dil bilme 
Bilgi işlem sorumlusu için tercih nedenleri 
a) Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik ve haberleşme 

mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ya da ilgili diğer dallarından veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtdışındaki 
yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,  

Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini 
geliştirmeye istekli olmak, 

b) Microsoft Windows Sunucu / İstemci, Linux (Pardus, Ubuntu, CentOS) sistemlerinde 
kurulum, sanallaştırma, yönetim ve sorun giderme, 

c) MCSA: Windows Server 2012 MCSE: Server Infrastructure MCSE: Desktop 
Infrastructure Sertifikalarına sahip olmak, 

d) Microsoft Exchange Server yapılandırmaları, 
e) Sunucu, istemci ve çevre birimleri donanımları konusunda problemleri tespit edebilecek ve 

raporlamasını hazırlayabilecek bilgiye sahip olmak, 
f) LAN / WAN / WLAN sistemlerini yönetme  
g) Firewall, Router & Switch yönetimi  
h) Ağ yapısında çalışan Copy Center, Allinone Printer, Özel Belge tarama cihazları vb. 

bilgi işlem çevre birimleri cihazlarının bakım ve yönetimi 
i) IP, Analog, Analog HD güvenlik kamera ve kayıt cihazları (NVR & DVR) kurulum 

işletim ve bakımlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
j) Uzaktan çalışma video konferans ve telekonferans sistemleri, ses sistemleri yönetimi 
k) Antivirüs ve anti-spam sistemlerinin yönetimi 
l) Sunucu yönetimi 
m) Sanal santral yönetimi 
n) Ajansta kullanılan donanımların sorunlarını giderme 
o) Kolay iletişim kurabilme 
p) Yabancı dil bilme 
İdari ve Mali İşler Sorumlusu için tercih nedenleri 
a) Üniversitelerin İşletme, Maliye ve İktisat bölümlerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim 
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
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Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini 
geliştirmeye istekli olmak, 

b) Satın alma, mutemetlik ve ön muhasebe  
c) Toplantı, çalıştay vb. etkinliklerin organizasyonu, 
d) Proje ödeme evrakları inceleme 
e) Kolay iletişim kurabilme  
f) Protokol ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma, 
g) Yabancı dil bilme 
3. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri 
Başvurular, 15.12.2020 tarihi saat 08.00’dan başlayarak 29.12.2020 tarihi saat 23.59'a 

kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Sınav 
Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip 
oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih 
nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur. 

Başvuruda Sunulacak Belgeler 

No Belge 
Uzman Personel ve 

Hukuk Müşaviri 
Destek 

Personeli 
İç Denetçi

1 Başvuru Formu Z Z Z 

2 Fotoğraflı Özgeçmiş Z Z Z 

3 
Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi 
(Başvuru sisteminden doğrulanabilir) 

Z Z Z 

4 
KPSS sonuç belgesi (Başvuru sisteminden 
doğrulanabilir) (KPSS Puanı ile Başvuru 
Yapılıyorsa) 

Z Z GD 

5 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini 
içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu 
kurumundan alınacak hizmet belgesi* 

Z Z Z 

6 

İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi 
hangi unvan ile hangi süreyle yürütmekte / 
yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / 
kurumlarından alınmış SGK dökümü (e-
devlet) ile uyumlu yazı* 

Z Z Z 

7 

YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk 
kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan 
yabancı dil belgesi (elektronik olarak 
doğrulanabilir nitelikte) 

Z GD Z 
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8 
Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil 

kaydı belgesi (e-Devlet), 
Z Z Z 

9 
Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, 

terhis veya muaf) gösteren belge (e-Devlet) 
Z Z Z 

10 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih 

sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler 
Z Z Z 

Z: Zorunlu      T: Tercihe bağlı      GD: Gerekli Değil 

* Bu belgeler iş tecrübesi ile başvuran adaylar için zorunludur. KPSS puanı ile başvuran 

adaylar için tercihe bağlıdır. 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru 

sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır. 

4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışma Sınavına Çağrı 

Ajansa yapılan başvurular, iç denetçi, hukuk müşaviri, uzman personel ve destek 

personeli adayları için Kalkınma Ajansı Personel Yönetmeliği ekinde yer alan ve aşağıda 

gösterilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra 

adayların puan sıralaması yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının 

her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına 

katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. 

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet 

edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak 

kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı 

tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından 

en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla 

on beş güne kadar uzatılabilir. 

Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel, Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama 

Kriterleri 

Puanlamadaki 

Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanı ile Başvuran Adaylar İçin)  

40 
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelendirmek 

Kaydıyla)* 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4 
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* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

Destek Personeli için Puanlama Kriterleri 
Puanlamadaki Ağırlığı 

(%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanı ile Başvuran Adaylar İçin)  

80 
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelendirmek 
Kaydıyla)* 

Yüksek Lisans 10 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 10 

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

5. Yarışma Sınavı Yeri ve Tarihi 
Yarışma sınavı İstanbul Kalkınma Ajansı - Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No: 142, 

Odakule Kat: 6-7-8 Beyoğlu 34430 İstanbul adresinde yapılacaktır. Sınav tarihleri yarışma 
sınavına katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır. 

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında fotoğraflı 
kimlik belgesi hazır bulundurmaları gerekmektedir. 

6. Yarışma Sınavı Şekli 
Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın 

çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve 
kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 
görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere 
sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. 

7. Yarışma Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı 
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan 
alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday 
yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış 
olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 
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Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bölümden sınava katılıp başarılı olmuş 

adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ayrıca, uzman 
personel ve hukuk müşaviri olarak istihdam edilmesi planlanan personel sayısı 10’dur. Bu 10 

personelden en fazla 3’ü Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 7. fıkrası 
gereği iş deneyimi (Tecrübe) ile başvuran adaylar arasından istihdam edilecektir. Sınav kurulu, 

sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden 
daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükmü uyarınca KPSS’ye girme şartı 
aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman 

personel sayısının yüzde kırkını aşamaz. Yüzde kırklık sınırlamanın hesabında Ajanslarda 22 nci 
madde kapsamında istihdam edilenler dikkate alınmaz. 

Sınav sonuçları Ajans’ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve 
başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 

adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 

edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
8. Personelin Çalışma Koşulları 

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, 
Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.  

Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin 
göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel 

Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 

makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 

edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup haftada toplam 45 
saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla 

mükelleftir. Çalışma yeri İstanbul İli olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici 
görevlendirmeler yapılabilmektedir. 

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel  
• Sosyal güvenlik açısından 

5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam 
edilecektir. 

• Mali ve sosyal haklar açısından 
Emsal olarak belirlenen Devlet memurunun ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak 

mali ve sosyal haklar kapsamında yapılması gereken ödemelerin tümünü kapsar. 
Ayrıca 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenmekte ve mevcut toplu iş 

sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/69, K: 2020/45 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2019/46, K: 2020/55 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2019/42199 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2020 Tarihli ve 2016/2771 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


