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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/7/2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin be-

şinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, kayıt sırasında alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu

dersleri öncelikli olarak almak kaydıyla haftada 45 AKTS üst sınırını aşmadan kayıt yenilediği

döneme ait dersleri danışmanının olumlu görüşü ile alabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Muafiyet işlemleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici  madde eklenmiştir. 

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1)  Bu maddenin yayımı tarihinde bir yükseköğretim kurumunda

kayıtlı olup daha sonra yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile Üniversiteye

yeni kayıt olup üst sınıfa intibak eden öğrenciler, kayıt sırasında alt sınıflarda hiç almadığı, de-

vamsız veya başarısız olduğu dersleri öncelikli olarak almak kaydıyla haftada kırk saatlik üst

sınırı aşmadan kayıt yenilediği döneme ait dersleri danışmanının olumlu görüşü ile alabilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2008 tarihli ve 27008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TERATOJENİTE ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2015 tarihli ve 29387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz

Teknik Üniversitesi Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 14/1/2021 tarihli ve 31364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde yer alan “3” ibaresi “3,50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere ağırlıklı genel not
ortalaması 2,50 ve üzerinde ise bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “75”
ibaresi “60” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere ağırlıklı genel not
ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, bulunduğu dönem ve alt dönemlerden olmak üzere ağırlıklı genel not
ortalaması 2,75 ve üzerinde ise bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MANTAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/4/2013 tarihli ve 28626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu
Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2021 tarihli ve 31472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
on birinci ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise ilgili
yönetim kurulunun kararıyla 1 defaya mahsus olmak üzere (bahar döneminde mezun olabilecek
durumda ise güz döneminde, güz döneminde mezun olabilecek durumda ise bahar döneminde)
AGNO’su 2.00-2.99 arasında olan öğrenci 36 AKTS ve 1 derse, AGNO’su 3.00 ve üzerinde
olan öğrenci 40 AKTS ve 1 derse, (AKTS limitine bakılmaksızın) kayıt yaptırabilir.”
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“(14) Çift ana dal ve yandal programında kayıtlı öğrencilerin alacakları AKTS/kredi
miktarları, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“AKTS/Kredi ve not transferi
MADDE 10- (1) Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, af, akademik değişim

programları veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üni-
versiteye yeni kaydolan öğrencilerin AKTS/kredi ve not transferleri Kastamonu Üniversitesi
Muafiyet ve İntibak Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “de-
kanlık” ibaresi “fakülte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi”
ibaresi “AKTS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “yedi iş günü” olarak değiştirilmiş, üçün-
cü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Mazeret sınavları ile ilgili hükümler Senato tarafından kabul edilen yönerge/usul ve esaslara
göre düzenlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Terk” ibaresi “Tek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “AKTS kredisini” ibaresi “AKTS’yi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı
olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2022 – Sayı : 31893



14 Temmuz 2022 – Sayı : 31893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8180 

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

 
 8181 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 8207 
—— • —— 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7769 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Ak-Süt Tarım 

Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin 
mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar 
verilen “Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 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. 

MALİKLER 
Ak-Süt Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ 
ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malikler”e ait “Şartname” ekinde detay 

bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 
MUHAMMEN BEDEL 
“Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 131.700.000- 

(Yüzotuzbirmilyonyediyüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 13.170.000- 

(Onüçmilyonyüzyetmişbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller 
sunulabilecektir. 

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Ak-Süt/ALB 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; 5411 sayılı Kanun’un 3’üncü 
maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu 
olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim 
veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul 
edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini 
Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede 
tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, 
en geç 22.08.2022 tarihi saat 16:00’ya 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 23.08.2022 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’nci 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. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu 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”nun Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İSTANBUL adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “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 
10.000-(Onbin) TL’yi “Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 
yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

“Şartname” 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. Yatırılan “ Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “Şartname” satın almaları gerekmekte olup, satın 
alınan “Şartname” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla verilecek olan diğer 
belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 22.07.2022 / 19.08.2022 tarihleri arasında 
yapılabilecektir. Bilgi Odası Kullanımı ve 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 20.000 (Yirmibin) TL’yi “Ak-Süt/ALB Ticari 
ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırarak 
dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 
ile ilgili elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli Bilgi Odasından ve 
Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası 
kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

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 
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verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
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,       
26.08.2022 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’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma 
tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 
Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 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’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 
şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden 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- “Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 22.08.2022 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 
Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İSTANBUL 
Tel :  0 212 340 20 40 
    0 212 340 18 15 
    0 212 340 24 29 
    0 212 340 20 59 
    0 212 340 22 58 
    0 212 340 14 87 
    0 212 340 20 57 
Satış Komisyonu Başkanlığı 
    8270/1-1 
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1 ADET MOBİL X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
1 Adet Mobil X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14 üncü 

maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2022/09 
1- Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 
b)Telefon ve Faks Numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348-

204 2626-204 2878/Fax no: +90 (312) 2128158 
c) İhale Dokümanının Görüleceği: DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

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

2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı, Mobıl X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı, 1 Adet 
b) Teslim Yeri : Ankara Esenboğa Havalimanı Satın Alma ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı İkmal Müdürlüğü depolarına teslim 
edilecektir. 

c) Teslim Süresi : Yüklenici, Sözleşme kapsamı tüm malzemeyi işe 
başlama tarihinden itibaren azami 180 (yüzseksen) 
takvim günü içerisinde en fazla tek partide kabule 
hazır vaziyette teslim edilecektir. (teklifteki sürenin 
daha kısa olması halinde bu süre dikkate alınacaktır) 

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

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve Saati : 24.08.2022 - 11.00 
4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.2. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

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

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve 
yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.10. Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/01/2011 tarihli 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 
çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 
ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1.bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak 4.1.9. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1.10 maddesindeki belgeyi de sunması 
zorunludur. 

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesi veya teklif edilen cihaz miktarında (teslimat süresi içerisinde 1 Adet Mobil X-
Ray Bagaj Kontrol Cihazı) üretim kapasite raporunun sunulması gerekir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 
olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki (a), (b) 
maddesinde bulunan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
4.3.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara 
sahip bir başka firmaya yaptıracağına ilişkin belge. 

4.3.4. Cihazların TSE, ISO ve CE ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun 
olduğuna ilişkin belgeler, (Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif 
edilmeyecektir.) 

4.3.5. X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ilişkin istekli ülkesindeki Radyasyon Güvenliği 
Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunca verilmiş izin belgesi vb. 
belgeler, 

4.3.6. Teknik Doküman/Katalog/Broşür v.b. 
- Teknik şartnamenin “Dokümantasyon” başlıklı 9. maddesinde belirtilen hükümler saklı 

kalmak şartıyla; Model ve versiyon olarak teklif edilen Mobil X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına 
ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), bir takım halinde teklife eklenecektir. 
Dokümanların, cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve 
okunaksız dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek 
aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır 

4.3.7. İstekli garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 5 (beş) yıl 
boyunca teklif ettiği malzemeye ilişkin yedek malzemeyi temin edecek ve 5 yıllık süreyi içeren 
ayrıntılı (teknik şartnamenin EK-5’e göre hazırlanmış) fiyatlı yedek malzeme listesini 
(yüklenicinin yabancı olması durumunda verilen fiyatlar DPU teslim olacaktır.) teklifle birlikte 
sunacaktır. Kuruluşumuz malzemeyi listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. 
(Yedek malzemenin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını 
saklı tutar.) 

4.3.8. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar 
Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-8’da belirtilen formatta 

olacaktır. 
- Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar 

üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 
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- Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış 
hiç bir madde kalmayacaktır. 

- Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile 
ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve 
sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) 
Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu 
belirtilecektir. 

- Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 
verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 
cevaplandırılacaktır. 

- Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile 
dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak, X-Ray tabanlı ve/veya Gamma-ray tabanlı ve/veya 

Tomografi tabanlı Bagaj Kontrol Cihazları satışı ve/veya üretimi kabul edilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı idarenin adresinde ve DHMİ Web sitesinde görülebilir ve 250,-TL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    8162/1-1 
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41 ADET ÇİFT AÇILI X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI TEMİN VE  
TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
41 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temin ve Tesisi İşi DHMİ İhale 

Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2022/10 
1- Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 
b)Telefon ve Faks Numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348-

204 2626-204 2878/Fax no: +90 (312) 2128158 
c) İhale Dokümanının Görüleceği : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

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

2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı, Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı, 

41 Adet 
b) Teslim Yeri : Teknik Şartname EK-7’de belirtilen Havalimanlarına 

teslim edilecektir. 
c) Teslim Süresi : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 

tebliğini müteakip en fazla 180 (Yüzseksen) takvim 
günü içerisinde en fazla 3 (üç) partide montaj ve 
servise verme işlemleri tamamlanmış olarak teslim 
edilecektir. (Teklifte belirtilen sürenin daha az 
olması halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) 

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

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
b) Tarihi ve Saati : 24.08.2022 - 14.00 
4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

4.1.2. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

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

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve 
yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1.bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak 4.1.9. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1.10 maddesindeki belgeyi de sunması 
zorunludur. 

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teklif edilen 
cihaz miktarında (teslimat süresi içerisinde 41 Adet X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı) üretim kapasite 
raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki (a), (b) 
maddesinde bulunan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
4.3.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servis bulunduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara 
sahip bir başka firmaya yaptıracağına ilişkin belge, 

4.3.4. Cihazların TSE, ISO ve CE ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun 
olduğuna ilişkin belge, (Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif 
edilmeyecektir.) 

4.3.5. X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ilişkin istekli ülkesindeki Radyasyon Güvenliği 
Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunca verilmiş izin belgesi vb. 
belgeler, 

4.3.6. Teknik Doküman: 
4.3.6.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ait (2 

ayrı tünel ebadına sahip cihazların her biri için ayrı ayrı) güncelleştirilmiş orijinal teknik 
dokümanlar (kataloglar), bir takım halinde verilecektir. Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm 
detayları kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak 
değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kuruluş sorumlu olmayacaktır. 

4.3.7. İstekli garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 5 (beş) yıl 
boyunca teklif ettiği malzemeye ilişkin yedek malzemeyi temin edecek ve 5 yıllık süreyi içeren 
ayrıntılı (teknik şartnamenin EK-6’ya göre hazırlanmış) fiyatlı yedek malzeme listesini 
(yüklenicinin yabancı olması durumunda verilen fiyatlar DPU teslim olacaktır. ) teklifle birlikte 
sunacaktır. Kuruluşumuz malzemeyi listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. 
(Yedek malzemenin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını 
saklı tutar.) 

4.3.8. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar: 
4.3.8.1. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-9’da belirtilen 

formatta olacaktır. 
4.3.8.2. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 
4.3.8.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış 

hiç bir madde kalmayacaktır. 
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4.3.8.4. Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve 
açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka 
referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik 
dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir. 

4.3.8.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 
verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 
cevaplandırılacaktır. 

4.3.8.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 
şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak, X-Ray Tabanlı ve/veya Gamma-ray Tabanlı ve/veya 

Tomografi Tabanlı Bagaj Kontrol Cihazları üretimi ve/veya satışı kabul edilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı idarenin adresinde ve DHMİ Web sitesinde görülebilir ve 250,-TL 

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

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

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

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

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

Bu ihale kısmi teklife açıktır. İhale konusu malın tamamı veya birim fiyat teklif cetvelinde 
belirtilen (2 kısım) kısımlar itibariyle herhangi bir kalemine teklif verilebilir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür.  

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

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

    8163/1-1 
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2 ADET GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet 

Güvenlik Duvarının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Palo Alto markasına 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, markası 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, 25.07.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

teknik şartnamesine, markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen teklifler bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSVME5KBU2 

    8292/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUVARI - KALİTE VE İŞLETME KONTROL  
LABORATUVARI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı - Kalite ve İşletme Kontrol 

Laboratuvarı Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/700825 
1- İdarenin 
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi : - 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : - Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi 

araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker 
varlığının tespiti; 

     - Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı için fabrika 
içinden ve kömür sahasından numune alınması ve 
analizlerinin yapılması işidir. 

     - Pancar Analiz Laboratuvarında; 27 kişi (3 vardiya 9 
kişi, 3*9=27 kişi) pancar tesellümü süresince, Kalite ve 
İşletme Kontrol Laboratuvarında; 17 kişi (3 vardiya 5 
kişi, 3*5=15 kişi ile 2 kişi gündüz vardiyasında toplam 
17 kişi) kampanya süresince olmak üzere toplam 44 kişi 
çalıştırılacaktır. İstenilen vasıfta olmayan elemanlar iş 
gereği çalıştırılmayacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : - Pancar Analiz Laboratuvarı: 27 Kişi (± %20 toleranslı 

90 gün) 
     - Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı: 17 Kişi  
     (± %20 toleranslı 90 gün) 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 25.07.2022, Saat: 11:00 
4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    8198/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
Alakova Mahallesi 22999 ada 1 nolu 5.368,00 m² büyüklüğündeki taşınmaz mülkiyeti 

Meram Belediyesi’ne ait, imar planında (Yençok: 2 Kat) Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına 
isabet eden 11.810.000,00 TL muhammen bedelli 354.300,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 
sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 
sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 27/07/2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  
A- Gerçek Kişiler için:  
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
B- Tüzel Kişiler için:  
a- İç zarf (Teklif Mektubu),  
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- Tebligat için adres beyanı, 
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
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i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,  
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 8 eşit taksitte ödenecektir. 

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 
ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR.  8315/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
Alakova Mahallesi 23205 ada 3 nolu 4.830,00 m² büyüklüğündeki taşınmaz mülkiyeti 

Meram Belediyesi’ne ait, imar planında (E: 0.20 H: 7.5) Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına 
isabet eden 10.143.000,00 TL muhammen bedelli 304.290,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 
sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 
sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 27/07/2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  
A- Gerçek Kişiler için:  
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
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c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
B- Tüzel Kişiler için:  
a- İç zarf (Teklif Mektubu),  
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- Tebligat için adres beyanı, 
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,  
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 8 eşit taksitte ödenecektir. 
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Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 
ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR. 8316/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
Alakova Mahallesi 23214 ada 1 nolu 3.307,00 m² büyüklüğündeki taşınmaz mülkiyeti 

Meram Belediyesi’ne ait, imar planında (E: 0.40, 2 Kat) Ticaret Alanına isabet eden 3.970.000,00 TL 
muhammen bedelli 119.100,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı Yasa hükümleri ve 
şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 sayılı Kanunun 17. 
maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 27/07/2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar; 
A- Gerçek Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
B- Tüzel Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- Tebligat için adres beyanı, 
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d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 
veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 8 eşit taksitte ödenecektir. 

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 
ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR. 
    8317/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
Kaşınhanı Mahallesi 342 ada 1 nolu 6.063,00 m² büyüklüğündeki taşınmaz mülkiyeti 

Meram Belediyesi’ne ait, imar planında (E: 0.50, Yençok: 10.50) (Et ve süt entegre tesisi 
yapılabilir) Sanayi Alanına isabet eden 5.760.000,00 TL muhammen bedelli 172.800,00 TL geçici 
teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle 
satışı yapılacaktır. (3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında 
KDV’den istisnadır.) 
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Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 27/07/2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar; 
A- Gerçek Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
B- Tüzel Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- Tebligat için adres beyanı, 
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 
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Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 8 eşit taksitte ödenecektir. 

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 
ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR. 
    8318/1-1 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
Alakova Mahallesi 23198 ada 1 nolu 11.012,00 m² büyüklüğündeki taşınmaz mülkiyeti 

Meram Belediyesi’ne ait, imar planında (Taks: 0.50, Hmax: Serbest) Küçük Sanayi Alanına isabet 
eden 13.765.000,00 TL muhammen bedelli 412.950,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı 
Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 sayılı 
Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 27/07/2022 Çarşamba günü saat 15.32’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar; 
A- Gerçek Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 
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g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
B- Tüzel Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- Tebligat için adres beyanı, 
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 27/07/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 8 eşit taksitte ödenecektir. 

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 
ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR. 8319/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Muğla İli Ula Belediye Başkanlığından: 
1- Ula Belediye Başkanlığından, aşağıda Mahallesi, adresi, kullanım amacı, kira süresi ve 

tahmin edilen aylık kira bedeli yazılı belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi 
gereğince kiraya verilecektir. 

2- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
alınabilir. 

3- İhale 27.07.2022 tarihinde Nail Çakırhan Toplantı salonunda saat 14:00 de başlayacaktır. 
4- Akaryakıt+LPG satış istasyonun tahmin edilen aylık kira bedeli ve geçici teminat 

miktarı aşağıya çıkartılmıştır.(2 yıllık kira bedeli peşin alınacaktır.) 
5- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
• A) Mesleki Ve Teknik Yeterlilik Belgeleri 
• 1) İstekli Gerçek Kişi ise; 
• a) Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması 
• b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi,(Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.) 
• c) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname. 
• ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
• d) Şartname alındısına ilişkin makbuz 
• e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz 

veya limit dahilinde banka teminat mektubu, 
• f) İhale konusu yerin görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı 
• 2) İstekli Tüzel Kişi ise; 
• a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

• b) Tüzel kişi olması halinde kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

• c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten 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, 

• ç) Ortak girişim olarak ihaleye katılınamaz. 
• d) Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi. 
• 3) Diğer Hususlar 
• a) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı 

idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 
ekleyebilirler. 

• b) İstekliler adına ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri 
vermesi. 

• c) İhaleye katılacaklardan ihale doküman bedeli olarak 500,00-TL. (Beşyüz Türk 
Lirası) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzu ihale teklif zarfında 
sunacaklardır. 

• ç) İş bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi. Muhammen 
bedelin %3 ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin 
makbuz örneği veya banka teminat mektubu, 

 



14 Temmuz 2022 – Sayı : 31893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

• d) Gerçek ve Tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesi için; Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
ilan tarihi itibari ile alınmış Ula Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

• e) Teklif sahibinin Bayisi olduğu Ana Dağıtım ve Pazarlama kuruluşundan/ 
kuruluşlarından alınmış Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair 
Bayilik Sözleşmesini (Aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece aslı görülmüştür şerhi taşıyan 
örneğini teklif dosyasında sunacaktır.) 

• f) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş 
İstasyonlu Bayilik Belgesinin/Belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı görülmüştür 
şerhi taşıyan örneğini teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiği, 

• g) İsteklilerin ihale ilan tarihinden itibaren son üç yıldan beri ihale konusu işle ilgili 
aralıksız faaliyet gösterdiklerine dair belgeleri (ticarete sicil gazetesi, bayilik belgeleri, lisans 
belgeleri)Sunması gerekmektedir. 

• ğ) İstekliler, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun EPDK Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 2021 yılı Aralık ayı petrol piyasası sektör verilerine göre en fazla akaryakıt 
satış verilerine göre toplam Pazar payı oranı sıralamasında ilk 5 (Beş) kuruluş arasında yer alan 
dağıtıcı firmalarla sözleşme imzalaması gerekmekte olup bu husus ihale komisyonunca EPDK 
Aralık ayı raporu verilerine göre tespit edilecektir. 

• B) Mali ve Ekonomik Yeterlilik Belgeleri 
• 1) Bilanço veya eşdeğer belgeler 
• (1) İsteklinin bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin 

yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli 
bölümlerinin veya eşdeğer belgelerin, 

• a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.) 

• b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 
oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,25 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

• c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

• (2) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

• (3) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre 
takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi 
esas alınır. 

• (4) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 
bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.; 
mülga ibare: 13.06.2019-30800 R.G./2. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı 
ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

• 2) İş hacmini gösteren belgeler 
• (1) İsteklilerin iş hacmini gösteren belgelerini sunması gerekmektedir; 
• a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
• b) (Değişik bent: 13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük: 23.06.2019) satış ile ilgili 

ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmektedir. 
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• (2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
• (3) (Değişik fıkra: 13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük: 23.06.2019) satış işleri ile 

ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 

• (4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış 
iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

• (5) (Değişik fıkra: 13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük: 23.06.2019) Hizmet işleri 
ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet 
işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı 
dikkate alınır. 

• (6) Kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

• (7) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı 
hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. 

• (8) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin (Ek ibare: 12/06/2015- 
29384 R.G./1. md.; mülga ibare:13.06.2019-30800 R.G./3. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması 
zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve 
bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

• 3) Bankalardan temin edilecek belgeler 
• (1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 
düzenlenmiş olması zorunludur. 

• (2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre 
belirlenir: 

• a) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da 
birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

• (3) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 
müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 
yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

• İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun 
sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

6- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin yukarıda yazılı belgeleri 26/07/2022 tarihi saat 
17:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Bu tarih ve saatten sonraki 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

S. 
NO 

İHALE 
TARİHİ/ 
SAATİ 

ADRESİ 
Mevcut 

Kullanıldığı 
Durum 

Kullanım 
Şekli ve 
Süresi 

MUHAMMEN 
BEDELİ Aylık/TL 

(İki yıllık peşin 
KDV DAHİL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

BEDELİ/TL 

1 
27.07.2022/ 

14:00 

Köprübaşı Mahallesi 
Kavacık Mevkii 50K-
2D Pafta 102 Ada 4 
Parsel üzerindeki 
Akaryakıt +LPG 

istasyonu 

Akaryakıt + 
LPG satış 
istasyonu 

Akaryakıt + 
LPG satış 
istasyonu 

60.000,00/ 
Aylık 

108.000,00 
TL 

İlanen duyurulur. 8245/1-1 
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487x294x264,5 MM WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 1.000.000 adet 487x294x264,5 mm Wrap Around 

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

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.07.2022 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’te açılacaktır. 

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

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

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

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

    8009/1-1 
—— • —— 

İBRELİ DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Araç Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı :2886 
Bölge Müdürlüğü : Kastamonu OBM // Araç Orman İşletme Müdürlüğü 
İhale Tarihi : 19.07.2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No Şefliği Cinsi Bölme 
No P. No Adet m3/Ster 

Muhammen 
Bedel 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 Sıragömü İb. Dikili 
Ağaç 68 285 2.801 3.653,473 2.168 237.622,00 

Toplam: 2.801 3.653,473 2.168 237.622,00 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinde temin edilmelidir. 
3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR080001000152093343365001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 
istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0366 362 10 05 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Kürşad 
GEZER 

    7590/2-2 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 25/07/2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri https://esatis@ogm.gov.tr 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, Nevi, Boy 

ve Sınıf 
İstifNo 

Parti 

No 

Boy 

(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Açıklama 

Adet m3/Ster TL TL 

1 

KONYAAL

TI ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 
31/32/43/45/4 

3/46 
26  1256 1.266,730 1.500,00 57.003,00 

OLAĞAN

ÜSTÜ 

2 

KEMER 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 57 27  13045 13.175,138 1.650,00 652.169,00 
OLAĞAN

ÜSTÜ 

3 

SİVRİDAĞ 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 210 28  2765 2.210,415 1.700,00 112.731,00 
OLAĞAN

ÜSTÜ 

4 

SİVRİDAĞ 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 241 29  2148 1.207,078 1.500,00 54.319,00 BAKIM 

TOPLAM: 4  19214 17.859,361 6.350,00 876.222,00  

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 4 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

 

https://esatis@ogm.gov.tr/
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4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 10-

Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %6 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT : Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde 

yayınlanmaktadır. 

TEL FAX 

0(242) 345 1448 

0(242) 345 7235 

İLAN OLUNUR. 

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI 

T.C Ziraat Bankası Antalya şub  : TR690001001236916895235001 

Halkbank  : TR750001200957000004000164 

VAKIFBANK  : TR740001500158007309696383 

    7549/2-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İZMİR ORMAN 
BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 25.07.2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
AKHİSAR 
ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri esatış.ogm.gov.tr 

Sıra 
No 

Şeflik/Deposu Cinsi 
Miktarı Parti 

No: 
Muhammen  

Bedeli 
Geçici 

 Teminat Adet m3/Ster/K 

1 ZEYTİNLİOVA 
İbreli Dikili 
Ağaç 

4003 1.641,358 10 1.040,00 51.210,00 

2 ÇAĞLAK 
İbreli Dikili 
Ağaç 

5310 3.678,778 12 1.360,00 150.094,00 

3 KOCAKAĞAN 
İbreli Dikili 
Ağaç 

2774 2.460,269 15 1.448,00 106.874,00 

4 TAŞKUYUCAK 
İbreli Dikili 
Ağaç 

7441 3.876,256 16 1.128,00 131.173,00 

5 KOCAKAĞAN 
İbreli Dikili 
Ağaç 

5409 2.554,946 17 1.360,00 104.242,00 

6 GÖLMARMARA 
İbreli Dikili 
Ağaç 

3116 3.250,107 18 1.320,00 128.704,00 

7 BAŞLAMIŞ 
İbreli Dikili 
Ağaç 

3478 1.718,620 19 1.320,00 68.057,00 

8 KAVAKALAN 
İbreli Dikili 
Ağaç 

5176 1.988,073 20 1.120,00 66.799,00 

9 TAŞKUYUCAK 
İbreli Dikili 
Ağaç 

1884 878,341 21 1.176,00 30.988,00 

10 KAVAKALAN 
İbreli Dikili 
Ağaç 

809 223,724 22 959,20 6.438,00 

  TOPLAM   39400 22.270,472 10 12.231,20 844.579,00 
1- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

2- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 (On) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

3- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12 vade faizi alınacaktır. 
4- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

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

Adres: AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Telefon: (236) 414 22 00 
    8070/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Gördes Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 25.07.2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : GÖRDES ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri OGM E SATIŞ 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, Nevi, Boy 

ve Sınıf 
İstifNo 

Parti 

No 
Boy(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Adet M3/Ster TL TL 

1 

ŞAHİNKAYA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 37 156  9105 2.986,853 1.258,00 112.724,00  

2 

ŞAHİNKAYA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 78 157  9165 3.069,492 1.165,00 107.279,00  

3 

GÖKSEKİ 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 65 171  8477 6.265,067 1.065,00 200.169,00  

TOPLAM: 3  26747 12.321,412 3.488,00 420.172,00  

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 3 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 
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4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar  

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlereilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları,geçici teminat 

miktarları,muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. 

Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT : Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde 

yayınlanmaktadır.  

0(236) 547 1002 

FAX 0(236) 547 1072 

İLAN OLUNUR. 

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI 

Ziraat Bankası Gördes Şb.: TR350001000197296806555001 

Halk Bankası TR650001200956300005000061 

Vakıf Bankası-ANKARA ŞUBESİ TR700001500158007303304058 

 7936/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Yalı Mahallesi Kadir Sokak No:14 Helis More Residence Kat:24 Daire : 229 Kartal/ 

İstanbul adresinde 06.12.2018 tarih ve DAĞ/8223-2/40775 sayılı lisans kapsamında faaliyet 
gösteren Akasya Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 1.01.2019-31.12.2019 tarihleri 
arasında kanuna karşı hile/yalan beyanda bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 09.03.2022 tarihli ve 
389568 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 22.03.2022 tarihli ve 1264 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Köklüce Köyü Köklüce Küme Evleri No:22 Merkez/Tunceli adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

    8065/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21/4/2022 tarihli ve 10946-3 sayılı Kararı ile; 

DTS/7505-5/12640-434 numaralı Toptan Satış Lisansı sahibi Darendeli Enerji Anonim Şirketi 
(2700541156) tarafından işlenen Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiiline yönelik 
yapılan değerlendirme neticesinde, kişinin sahibi olduğu Toptan Satış Lisansının iptal edilmesine 
ve hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu 
Kurul Kararı, tebliğ edilmek üzere kişinin bilinen/tespit edilen adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı ve ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 
maddesi uyarınca söz konusu Karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

    8065/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Dudullu Caddesi No:23-25 B Brandium Recidence R2 K.28 D:260 Küçükbakkalköy 

Ataşehir / İstanbul adresinde 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-1/32067 sayılı lisans kapsamında 
faaliyet gösteren Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi Ve Ticiaret 
Anonim Şirketi’nin, 01.01.2018-16.10.2018 tarihleri arasında bayisinin otomasyon sistemine 
müdahalesine ilişkin aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 07.04.2022 tarihli ve 
418953 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 21.04.2022 tarihli ve 1337 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. Brandium Rezidans No. 23-25A R1 Blok Kat: 
12 D:141 Ataşehir/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

    8065/3/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin sahip 

olduğu AR/TRS/K/F17-b3 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 04.07.2022 
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince 
iki yıl süreyle uzatılması için müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 
üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 8124/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin sahip 

olduğu AR/TRS/K/F18-b4 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 04.07.2022 
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince 
iki yıl süreyle uzatılması için müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 
üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 8124/2/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 2008/12656 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    8010/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 2010/5335 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    8011/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/1/1-1 

  

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2022 – Sayı : 31893 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/9/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/10/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/14/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/16/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/17/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/18/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/19/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/20/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/21/1-1 

  

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2022 – Sayı : 31893 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/22/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/23/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/24/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/25/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/26/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/27/1-1 

  

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2022 – Sayı : 31893 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/28/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/29/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8320/30/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8295/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8321/1-1 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek 

Yüksekokulumuzun aşağıda programları belirtilen unvanlarda tam zamanlı olarak öğretim üyeleri 
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz 
olmaları gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Doçentlik kadrosuna 
atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin                    
9. maddesinde belirtilen şekilde, YÖK Formatlı özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli 
veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet 
fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 1 adet basılı fiziksel dosya ve 
5 Adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe 
aktarılmış şekilde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

PROGRAMI 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

AÇIKLAMALAR 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

1 Doçent 

Ekonometri Bölümü lisans mezunu olmak. Doçentlik 
ünvanını Finans alanında almış olmak. Sermaye 
Piyasası ve Bankacılık alanında akademik çalışmaları 
bulunmak, Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders 
verme tecrübesine sahip olmak. 

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Doktor Öğretim Üyesi 
kadrosuna atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin 
6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi 
kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel 
çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 1 adet basılı fiziksel dosya ve 4 Adet jüri dosyasını 
dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe aktarılmış şekilde 
dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 
denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

PROGRAMI 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

AÇIKLAMALAR 

Radyoterapi 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak, Biyoteknoloji 
Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, 
Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders verme 
tecrübesine sahip olmak, Alanında akademik yayınları 
bulunmak. 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 
1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Yükseköğretim 
Kurumlarında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip 
olmak. 

Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla 
başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Adresi: Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi Sitesi No: 2 Maslak / İSTANBUL 
    8293/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 
12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi 
uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama 
Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için; 
Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_ 

personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer 
alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki 
olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya 
USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya için; 
Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_ 

personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer 
alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki 
olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya 
USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 2547 sayılı Kanun’un 24/d 
maddesi uyarınca, adaylar doçentlik sözlü sınavı için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_ 
sozlu_sinav.php adresinden gerekli belgelere ulaşabileceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından jüriye sunulacak dosya 
için; 

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb. 
kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel 
Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 
hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek 
sunacaklardır. 

Tüm Adayların Ayrıca Personel Daire Başkanlığına sunacağı dosya için; 
1-http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri 

başvuru formu (2 Adet) 
2-Özgeçmiş (1 Adet ) 
3-Vesikalık fotoğraf (2 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş) 
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet) 
5-Yabancı dil belgesi (1 Adet) 
6-Diploma fotokopileri ve doçentlik belgesi (1 Adet) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve 

Doçent adayları için) 
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7-Doçent adayları için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinde yer 
alan “Doçentlik Sözlü Sınava Girme” dilekçe örneği (1 Adet) 

8-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler. 

AÇIKLAMALAR 
1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir. 
2-Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım 

tarihinden itibaren 15. (on beşinci) günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3-Başvuran adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili 
Üniversitemiz “Akademik Personel Atama Yönergesi”nde belirtilen koşullara uyup uymadığı 
Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu 
inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 
edilecektir. 

4-Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

5-Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 
eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. 

6-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
Not: 
-Başvuru tarihlerinin 15. (on beşinci) günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast 

gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir. 
-2547 sayılı Kanunun Ek.38 maddesi uyarınca belirtilen, %20 kotası ile başvuru 

yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
Başvuru Adresi: 
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No: 515 A İzmit/KOCAELİ 

İLAN 
SIRA NO 

BİRİM ADET DERECE UNVAN İLAN ŞARTI 

1 
Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) 

1 3 Doçent 
Gastroenteroloji uzmanı 

olmak. 

2 
Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 
İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) 

1 3 Doçent 
Gastroenteroloji uzmanı 

olmak. 

3 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
(Çocuk Gastroenteroloji) 

1 4 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Çocuk Gastroenteroloji 

uzmanı olmak. 

 8140/1-1 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 
ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen 
kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; 
tabloda belirtilen puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, 
adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 
katı kadar da yedek aday KPSS puan sıralamasına göre belirlenecektir. 
Sıra
No 

Unvanı Adet Cinsiyet Puan Türü Aranan Nitelikler 

01 Mühendis 1 
Kadın 
veya 
Erkek 

KPSSP3 Lisans 

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği veya yazılım 
mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, 
Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım 
doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 
Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip 
olmak, Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme 
konularında bilgi sahibi olmak, 
Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi 
olmak, Asp.Net, HTML, CSS, Javascript ve jQuery, Ajax 
bilgisine sahip olmak ve kullanabiliyor olmak, bootstrap gibi 
eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında web sitesi 
geliştirebiliyor olmak, Asp.Net konusunda en az 2 yıl deneyim 
sahibi olduğunu belgelemek, Responsive design hakkında bilgi 
sahibi ve uygulama geliştirmiş olmak, 
Web formları, web servisleri, web sunucu kontrolleri ve SOAP, 
REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi sahibi ve 
kullanmış olmak, 
MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve 
uygulama geliştirmiş olmak, 
Ado.Net veri erişim servislerini (OLE DB – ODBC) etkin bir 
şekilde kullanabiliyor olmak, 
.NET 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi ve uygulama 
geliştirmiş olmak, 
C# kod sisteminde çoklu kullanıcı mantığı ile uygulama 
geliştirmiş olmak, 
LINQ ile ilgili bilgi sahibi olmak,  
WCF hakkında bilgi sahibi olmak, 
Visual Studio 2010 ve üstü IDE’leri sorunsuz kullanabiliyor 
olmak, 
SQL veri sistemlerine aşina olmak, MSSQL, MySQL, 
Oracle veri tabanları alt yapılarından biriyle çalışmış olmak ve 
bu sistemlerden en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş 
olmak, 
Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleriyle (DevOps, Azure, Git, 
vb.) çalışmış ve hakim olmak. 
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02 
Büro 

Personeli 
1 

Kadın 

veya 

Erkek 

KPSSP3  

Lisans 

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun 

olmak. 

03 
Büro 

Personeli 
1 

Kadın 

veya 

Erkek 

KPSSP3  

Lisans 

Tanıtma, basın, enformasyon, alanlarında çalıştırılmak üzere 

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans 

programlarının birinden mezun olmak 

04 
Büro 

Personeli 
1 

Kadın 

veya 

Erkek 

KPSSP93 

Önlisans 

Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik-Grafik Tasarımı, Grafik ve 

Reklamcılık önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

05 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

1 Erkek 
KPSSP93 

Önlisans 

Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs 

Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak veya 

herhangi bir önlisans programından mezun olup otobüs 

kullanabilir sürücü belgesine sahip olmak (01.01.2016 

tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine veya 

31.12.2015 tarihinden sonra alınmış D sınıfı belgesine sahip 

olmak.) 

SRC-1 veya SRC-2 belgelerinden en az birine sahip olmak 

İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi 

itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış psikoteknik belgesine 

sahip olmak. 

06 
Destek 

Personeli 
1 Erkek 

KPSSP94 

Ortaöğretim 

-Meslek lisesi inşaat teknolojisi alanının Boyacılık dalından 

mezun olmak; veya herhangi bir ortaöğretim mezunu veya dengi 

okul mezunu olup İnşaat Boyacısı alanında mesleki yeterlilik 

belgesi veya ustalık sertifikası almış olmak. 

Boyacı olarak çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden 

sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya hak 

kazanma durumunda istenecektir.) 

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda çalışmaya 

engel durumu olmamak 

07 
Destek 

Personeli 
1 Erkek 

KPSSP94 

Ortaöğretim 

Ortaöğretim veya dengi okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi 

alanından mezunu olmak. Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç 

ve dış mekânda çalışmaya engel durumu olmamak. 
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08 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

1 
 
2 

Kadın 
 

 Erkek 

KPSSP93 
Önlisans 

Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunu olmak. 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 
maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. - 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde 
sayılan şartlara haiz olmak. 
- Kadınlar için 165 cm’den, erkekler için 170 cm’den kısa 
boylu olmamak, 
- Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek 
kaydıyla beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında 
olmak. 
- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış 
mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu 
bulunmamak, 
- İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise 
ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız 
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak 
- Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla 
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı 
bulunmamak, 
bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, 
çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri 
engeller bulunmamakla birlikte vücutta görünecek şekilde 
dövmesi bulunmamak. (Atanmaya hak kazanma durumunda 
istenecektir.) 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor 

olmak.  
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
3- Başvuru bitimi tarihi itibarıyla büro personeli kadroları için 30 (otuz), destek personeli 

ile koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 
4- Atamaya hak kazananlar hakkında yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu 

sonuçlanmış olması. 
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı 

Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi 
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih 
edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır. 

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

7- Atamaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen 
şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
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8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak) 
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

10- Üniversitemiz, merkez ve ilçe yerleşkelerinde kurum içi görevlendirmeye binaen 
çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

BAŞVURU ŞEKLİ 
- Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı gün itibariyle 15 (on beş) gün içinde 

(mesai saati bitimine kadar) e- Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - 
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
internet adresi üzerinden 14.07.2022-28.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru 
alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

1. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 
2. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda 
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-
Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan 
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 
gerekmektedir. 

4. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun 
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar 
sorumludur. 

5. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Başvuruda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden 
doğan tüm haklarını kaybedecek olup sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi 
feshedilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel 
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. 

6. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA 
Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile 

asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasında www.osmaniye.edu.tr son başvuru 
tarihini takip eden 15 (on beş) gün içinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini 
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. 

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde 
olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

BİLGİ İÇİN 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı  
Telefon: 0328 827 10 00 (1503-1505-1510-1512) 
    8049/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 8095/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7997/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1
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37

88

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezi

(TAUM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2022 Tarihli ve 10264

Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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