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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Gü-
venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin
onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları uygulamalı eğitim alanında/poligon
ortamında, silah atış eğitimleri ise poligon ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine
ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel veya kamuya ait atış poligonlarından hizmet içi
eğitimleri aksatmamak ve ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınmak suretiyle bedeli mu-
kabilinde yararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitim faali-
yetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Valiliğe bildirir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin
amirlerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel

Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele-
rinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b)
ve (c) bentlerine göre görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

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

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve
3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-
meliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

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

Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA 
UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/61)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/6)

MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer
alan “Proje değerlendirme komisyonu” ibaresi “İl proje değerlendirme komisyonu”, (o) ben-
dinde yer alan “Uygulama Rehberi” ibaresi “güncel uygulama rehberi”, (r) bendinde yer alan
“Uygulama Rehberi” ibaresi “Güncel uygulama rehberi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ş) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir
belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye
hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak il-
gili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç
doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleyi,

t) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafın-
dan yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularını, bu
Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel
Müdürlükçe aralarında ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanının bulunduğu en az beş
kişiden oluşturulan komisyonu,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin ikinci bölümünün başlığı “Uygulama Birimlerinin Görev ve
Sorumlulukları, Proje Uygulama Alanı ve Proje Uygulama Süresi” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “uygulama rehberi” ibaresi “güncel
uygulama rehberini” şeklinde değiştirilmiştir.

“e) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen sonuç tablolarının nihai
değerlendirmesini yapmak üzere merkez proje değerlendirme komisyonunu kurar. Merkez pro-
je değerlendirme komisyonu tarafından sunulan listeleri onaylar ve hak sahiplerine ilan edilmek
üzere nihai asıl ve yedek listeleri il müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan
“Proje” ibaresi “İl proje” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin başlığı “İl proje değerlendirme komisyonu”
şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde ve (a) bendinde yer
alan “Proje” ibareleri “İl proje” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan
“uygulama rehberine” ibaresi “güncel uygulama rehberine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Proje başvurularında istenilen belgelerin ön kontrolünü yaparak uygun olan projeleri
web sisteminden onaylar. Okunaksız/hatalı/yanlış bilgi ve belgeleri içeren projeleri düzeltilmesi
için başvuru sahiplerine bildirir.
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c) Proje başvuru belgeleri uygun olan ve okunaksız/hatalı/yanlış bilgi ve belgeleri ta-

mamlanan/düzeltilen projelerin nihai başvuru listesini hazırlayarak il proje değerlendirme ko-

misyonuna tutanak ile teslim eder.”

MADDE 7- Aynı Tebliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler

eklenmiştir.

“Proje uygulama süresi

MADDE 8/A- (1) Uzman Eller Projesinin uygulama süresi güncel uygulama rehberinin

yayımlanması ile başlar ve programın uygulandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günü

sona erer. Hak sahiplerinin hibe programı kapsamında uygulayacakları projelerin tamamlanma

süreleri ise konularına göre Kasım ayının son iş gününü geçmeyecek şekilde güncel uygulama

rehberinde belirlenecektir.

Proje uygulama alanı

MADDE 8/B- (1) Proje; sadece köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu

20.000’den az olan yerleşim yerlerinde uygulanabilir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer

alan “uygulama rehberi” ibaresi “güncel uygulama rehberi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten

kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Başvuru tarihi itibarıyla, sosyal güvencesi olmayanlar ile 31/5/2006 tarihli ve 5510

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında

olanlar başvuru yapabilirler. Ancak hibe sözleşmesi imzalama aşamasında, 5510 sayılı Kanunun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsa-

mında olanlardan uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı sayılanlar haricinde-

kiler bu haklarından feragat ederler. Bu kişiler, uygulayacakları proje konusu dışında kalan ko-

nularda proje uygulama, kontrol ve izleme süresince sigortalı çalışan veya vergi mükellefi ol-

mayacaklarını taahhüt etmek zorundadır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (a) ve (c) bentleri kapsamında olanlar hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında bu hak-

larından feragat ederler. Sosyal güvencesi olmayanlar ise uygulayacakları proje konusu ile aynı

konuda olması kaydıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) 9 uncu maddede belirtilen proje konu başlıklarının altında yer alan konularda Ba-

kanlığın aynı konudaki diğer hibe programlarından yararlanan kişiler izleme süreleri boyunca

bu Tebliğ ile düzenlenen desteklemeden yararlanamazlar.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Eksik/yan-

lış” ibaresi “Okunaksız/hatalı/yanlış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Başvuruda istenecek bilgi ve

belgeler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler başvuru sahibi tarafından web sitesine

girilir/yüklenir ve doğruluğu kabul edilerek onaylanır:”
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MADDE 13- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bu Tebliğde belirtilen uygulanacak projelerin il bazında hak sahibi sayısı ve yıllık
bütçesi Genel Müdürlükçe belirlenir.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan projeler güncel uygulama
rehberinde belirlenen süre ve usul çerçevesinde değerlendirilip onaylanır ve Genel Müdürlüğe
bildirilir.

c) Nihai değerlendirme Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir. Genel Müdürlük tara-
fından değerlendirilerek hazırlanan nihai asıl ve yedek listeler, detayları güncel uygulama reh-
berinde belirtildiği şekilde ilan edilir.”

“ç) Genel Müdürlüğün bir başvuruyu reddetme kararı kesindir.”
MADDE 14- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “dayanması” ibaresi “da-
yandırılması” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Tebliğde” ibaresi
“Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“(1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu alınan proje
başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili il proje değerlendirme komisyonunun
onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.”

“e) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması.
f) Projeyle ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle proje konusu ve/veya proje uy-

gulama yerinin uyumsuz olması.
g) Projenin teknik yapılabilirliği ile proje konusundaki faaliyetlerin uyumsuz olması

ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygun olmaması.
ğ) Daha önce Bakanlığın diğer hibe programlarındaki desteklemelerden yararlanmış

olanların, ilgili mevzuatta belirtilen izleme süresi tamamlanmadan aynı konuda tekrar proje
başvurusunda bulunması.

h) Üretime ve yetiştiriciliğe yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvu-
ruda bulunulması.”

MADDE 15- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı
alt bentleri kapsamında olanların uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı sayı-
lanlar haricindekilerin bu haklarından feragat etmeleri; uygulayacakları proje konusu dışında
kalan konularda proje uygulama, kontrol ve izleme süresince sigortalı çalışan veya vergi mü-
kellefi olmayacaklarını taahhüt etmeleri. 

c) Kırsal alanda ikamet ediyor olması.”
“ç) Uygulayacağı proje konusuyla ilgili, güncel uygulama rehberinde belirtilen koşulları

sağlıyor olması.”
“(2) Mücbir sebepler dışında hibe sözleşmesinin imzalanması aşağıdaki esaslar çerçe-

vesinde gerçekleştirilir:
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a) Hibe sözleşmesi başvuru sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanır.

b) Hibe sözleşmesi aşamasında başvuru sahiplerinde aranan şartlar ve istenecek belgeler

güncel uygulama rehberinde belirtilmiştir.

c) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan güncel

uygulama rehberinin ekinde tüm taraflara önceden duyurulur.

ç) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince

uygun bulunursa hibe sözleşmesi imzalanır.

d) Hibe sözleşmesi aşamasında, web sitesi üzerinden başvuru sahipleri tarafından girişi

yapılan bilgi ve belgeler ile hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgelerin eksik-

siz/imzalı/paraflı olması gerekir.

e) Programa alınan projelerde 15 inci maddede yer alan hibe başvurusunun reddedilme

nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi ha-

linde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

f) Hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahibinin veya hibe sözleşmesi imzaladığı

halde projesini tamamlayamayan hak sahibinin yerine, Genel Müdürlükçe belirlenmiş olan ye-

dek listenin en üst sırasında yer alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanır.

g) Hak sahipleri, uygulayacakları proje konularına göre güncel uygulama rehberinde

belirtilen süre içerisinde projelerini gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını

yaparlar.

ğ) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki nüsha olarak düzenlenir.

Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir nüshası ve ekleri il müdürlüğünde bir

nüshası da proje sahibince muhafaza edilir.

h) Hak sahiplerinin uygulayacakları proje konularına göre güncel uygulama rehberinde

belirtilen süre içerisinde projelerini gerçekleştirememeleri durumunda hibe sözleşmesi il mü-

dürlüğünce feshedilir. Hibe sözleşmesi feshedilen hak sahibinin yerine yedek listenin en üst

sırasında yer alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanır.

ı) Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşullarına

uygun olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi feshedilen hak sahipleri Uzman Eller Pro-

jesi kapsamında verilen hibe desteğinden üç yıl süreyle yararlanamazlar.”

MADDE 16- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“başvuru sahiplerinden” ibaresi “hak sahiplerinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin

ikinci fıkrasında yer alan “uygulama rehberine” ibaresi “güncel uygulama rehberine” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tebliğde”

ibaresi “Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakan-

lık” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “uygulama reh-

berinde” ibaresi “güncel uygulama rehberinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 Taahhütname ekteki şekilde değişti-

rilmiştir.

MADDE 20- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN

GÜNCELLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 16/7/2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yö-

netmelikte yer alan parasal limitlerin, söz konusu Yönetmeliğin 47 nci maddesi uyarınca,

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oran-

ları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 16/7/2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin

47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hak-

kında Yönetmeliğin 16 ncı ve 19 uncu maddelerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde

güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 3386 

—— • —— 
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3216 
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Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 

ESAS  

NO 

KARAR  

NO 

KARAR  

TARİHİ 
SANIK BABA ADI 

DOĞUM YERİ- 

TARİHİ 
SUÇ CEZASI 

1 2021/80 2021/668 26.10.2021 
HALMENLI 

EGEMBERDIYEVA 
DAGANDURDU 

TÜRMENİSTAN- 

07/12/1988 

5237 sayılı T.C.K.’nun 

86/2 maddesinde 

belirtilen Basit 

Yaralama 

Hükmün 

Açıklanmasının Geri 

Bırakılması 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği 
ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün Resmî Gazete’de ilanen 
tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu 
ilanen tebliğ olunur. 
 3085 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ PLATFORMU KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 3358/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

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

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 

İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(CEB3-WB4-YAPIM-01) 

1- Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan İstanbul’daki 

Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere 

kredi almıştır.  

2- Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 

anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 

(CEB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National 

Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (CEB3-WB4-YAPIM-01) 

İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 

 

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

CEB3-WB4-

YAPIM-01 
1 Bayrampaşa 

Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Yenidoğan Mah. Çevreyolu Cad. Mutlu Sok. No: 1 

Bayrampaşa/İSTANBUL 

 

3- İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir.  

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2019-2020-2021 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 

Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2022 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının 

en az 35.000.000 TL olması gerekmektedir.   Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 

yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini 

kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. 

Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri 

altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 

ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
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düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 

ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Sunulan konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak 

kabul edilmesine yönelik olarak; "Yapı Kullanım Belgesi" üzerinde yer alan yapı alanının fatura 

yılındaki T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yapı yaklaşık 

m2 birim maliyeti çarpılması ile hesaplanan rakam, “Konut Satış Fiyatı” olarak kabul edilir. “Yapı 

Kullanım Belgesi” olmayan konut satış faturaları değerlendirmeye alınmayacaktır 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2017-2021) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 

ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 

belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 

sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 

alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 

karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 7.500 m2 yeni bina inşaatı 

(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 

olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 

alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 

sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 8.000.000 TL 

olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 

bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 

sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 

istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 

gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 

yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV.Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 
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VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doküman satışı 

isteyenler için elektronik ortamda da yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen Teklif sahipleri 

aşağıda yer alan Birimimizin mail adresine veya faks numarasına yazılı olarak dilekçe ile 

başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 

Dilekçe ve dekontun Birimimize iletilmesinin akabinde, ihale dokümanları link yoluyla teslim 

edilecektir. Gönderilen linkin indirilmesinin ardından tüm dokümanların eksiksiz olarak teslim 

edildiğine ilişkin yazılı teyit bildirilmesi gereklidir. Aksi halde ihaleye katılım kabul 

edilmeyecektir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 

Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 

numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (CEB3-WB4-

YAPIM-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 

dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 

para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 1.000.000 

TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 26 Nisan 2022 günü saat 

(yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 

Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel: +(90) (216) 505 55 00   

Faks: +(90) (216) 225 04 85 

E-mail: info@ipkb.gov.tr 

Web: www.ipkb.gov.tr 

 3332/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”), Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.09.2016 
tarihli ve 2016/3873 D. İş sayılı dosyasından verilen kararla Yeni Un Değirmencilik ve Ticaret 
AŞ’ye kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un 
Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup bahse konu 
Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci 
maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 
şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİK 
Yeni Un Değirmencilik ve Ticaret AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, Yeni Un 

Değirmencilik ve Ticaret AŞ’ye ait “ Konya ili, Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 1663 
ada, 3 parsel sayılı, 6.156 m2 alanlı, avlulu iki kargir depo ve kargir kantar binası ve kargir bekçi 
kulübesi ve kerpiç ahır vasıflı” taşınmaz ile makine-ekipman ve demirbaşlardan oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün 

muhammen bedeli 27.250.000- (Yirmiyedimilyonikiyüzellibin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 2.725.000- (İkimilyonyediyüz 

yirmibeşbin) 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 “Yeni Un 
Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü İhale Teminatı” açıklaması ile 
yatırılması gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 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; teminat 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 ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
11.04.2022 tarihi saat 16:00’a 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 12.04.2022 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İSTANBUL adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 

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

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım 
atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde 
ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İSTANBUL adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” 
satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. 
“Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 2.000- (ikibin) TL’yi “Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden 
teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak 
idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli 
hiçbir suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz 
olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı 
beyanda bulunmakla yükümlüdür. 

Tesis Ziyareti 23.03.2022 / 08.04.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Tesis ziyaretinde 
bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 2.000- (İkibin) TL’yi “Yeni Un Değirmencilik 
Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile yatırarak dekont 
aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve 
“Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis 
ziyareti 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 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, 
15.04.2022 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İSTANBUL 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

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

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

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

DİĞER HUSUSLAR 
1- “İhale 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- “Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 
kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) 
bulunanların,11.04.2022 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 
Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası 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 22 58 
   0 212 340 24 29 
   0 212 340 14 87 
   0 212 340 20 59 
   0 212 340 20 57 
    3348/1-1 
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BALKAYASI KUVARS KUMU SAHASI 15 YIL SÜRE İLE RÖDÖVANS KARŞILIĞI 
İŞLETMEYE VERİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
MADDE 1- Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen 

Balkayası kuvars kumu sahasının 15 yıl süre ile maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel 
kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır. 

RÖDÖVANS İHALESİ DOSYA NO İHALE TARİHİ AÇILIŞ SAATİ Ş. BEDELİ 

Balkayası Kuvars Kumu Sahası 2213601 27.04.2022 15.00 1.000,00 TL 

MADDE 2- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekmektedir. 
a) Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, elektronik 

posta adresi, aktif edilmiş KEP adresi ve UETS adresi. 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
- Tüzel kişi olması halinde ortaklarını (limited şirketler için), güncel yönetim kurulu 

üyelerini (anonim şirketler için), T.C. kimlik numaralarını veya yabancılar için pasaport 
numaralarını gösterir ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünden ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınacak 
olan “Firma Durum Belgesi” (şirket tescil bilgileri, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, 
sermaye, son adres, ortaklık yapısı, temsilcileri, payları ve kimlik bilgileri, yönetim kurulu yapısı 
ve kimlik bilgileri, yetkilileri bilgilerini içeren) 

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı. 

c) Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin 
görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya 
noter onaylı sureti, 

ç) İstekliye ait imza sirküleri, 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı, 
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza 

sirkülerinin aslı, 
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 

bu maddenin b, c, ç, m, n fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir. 
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi, 
f) İsteklilerin işyerini gördüğüne dair ilgili Müesseseden alınmış yer görme belgesi, 
g) Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi, (İsteklinin ortak girişim 

olması halinde verilecek teminat mektuplarının, pilot firma veya diğer ortakların hepsinin adına 
veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması.) 

ğ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 
verilecek ortak girişim beyannamesi.(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter onaylı ortaklık 
sözleşmesi verilecektir. Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık yetkilileri TTK ile yapılacak 
sözleşmeyi imzalayacaktır.) 

h) Ortak girişim üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir. 

ı) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
j) Kuruma borcu olmadığına dair beyanname, 
k) Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 

sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 
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l) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 
olmadığına dair belge, 

m) Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan yahut her sayfası istekli 
tarafından imzalanmış ve firma kaşesi vurulmuş şartname ve ekleri, 

n) Kamu ihalelerine katılmakta yasaklı olmadığına dair beyanname, 
o) Mali yeterlilik belgesi; MAPEG tarafından açıklanan ve Maden Yönetmeliği             

23. maddesi 1 ve 2. fıkraları hükümleri çerçevesinde her yıl güncellenen (2022 Yılı için toplamı 
1.548.029 TL’dir. Tüzel kişiler, maden gruplarına göre mali yeterlilik tutarlarının en az %30’unu 
sermayeleriyle, %70’ini banka referans mektubuyla (vadeli / vadesiz mevduat veya “kullanılmamış 
nakdi kredi limitini” belirten), gerçek kişiler ise banka referans mektubuyla ibraz etmek 
zorundadır.) yeterlik kriterleri mali yeterlilik olarak aranacaktır. 

MADDE 3- Tekliflerin Hazırlanması 
a) Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 
1. İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir. 
2. Teklif edilen bedel; rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır. 
3. Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır. 
4. Teklif mektubu, ad ve soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle ve kanuni miktarda 

pul yapıştırılarak yetkili kişilerce imzalanacaktır. 
5. Tüm üretim yılları için kuvars kumu üretimi taahhüt miktarı her yıl için en az 30.000 

ton olacaktır. Herhangi bir yıl için 30.000 tonun altına üretim taahhüdü veren isteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

6. İstekliler, başlangıçta ödeyecekleri rödövans payı 11,00 TL/ton’dan az olmamak üzere 
teklif vereceklerdir. Bu miktarın altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Teklif mektubunda; yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen 
ton başına rödövans payı (TL/ton) ve 15 (on beş) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına 
rödövans payının çarpımı, yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır. 

8.  Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. 
9. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. Alternatif teklif veren istekliler ihale dışı 

bırakılacaktır. 
MADDE 4- İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini 
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK adresinden 1.000,00 TL karşılığında temin edebileceklerdir. 

b) Teklif zarfları 27/04/2022 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15:00’e kadar TTK 
Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

c) Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Kurumumuza 
ulaşmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu 
değildir. 

d) Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda 
ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

MADDE 5- Bu ihale, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
MADDE 6- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gündür. 
MADDE 7- Bu ihale; 10.12.2017 tarih ve 30266 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

    3295/1-1 
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BANT MAKARALARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
BANT MAKARALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2222031 
b) İKN : 2022 / 263198 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Bant Makaraları - 6 kalem 
ç) Teslim Yeri/ 
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı/ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 05.04.2022 Salı günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

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

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

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 3. ve 4. kalem ile 5. ve 6. kalem 

malzemeler iki ayrı grup olarak toplamda en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına 
göre belirlenecektir. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 3296/1-1 
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MADENCİ ALET EDEVATI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Madenci alet edevatı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 67 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2224029 
b) İKN : 2022/258869 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Madenci alet edevatı - 8 kalem 
ç) Teslim Yeri/ 
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm ambarı. /Merkez - ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 11.04.2022 Pazartesi günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

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

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

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
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edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Bu ihalede birim fiyat teklif cetveli listesindeki 

saplar için (4-5) bir grup, el arabası ve tekerlekleri için (6-7-8) bir grup olarak ve diğer kalemlere 
kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu iki grup ve 1, 2 ve 
3. kalemleri kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul 
edilmeyecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 
ulaşılabilir 

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 3303/1-1 
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GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 30.03.2022 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, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 3333/1-1 
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MELAS TANKLARININ TEMİZLENMESİ VE ÇIKARILAN EVSAFI BOZULMUŞ 

MELAS’IN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Fabrikamızın sahasında bulunan 5 ve 6 nolu tanklardaki yaklaşık 500 ton (± %30) 

evsafı bozulmuş melas satılacaktır. 

2- İhale 05.04.2022 Salı günü, Saat 14:30’de Fabrikamız ofis binası toplantı salonunda 

kapalı zarfta teklif alma usulü ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ise açık 

artırma ve pazarlık usulü ile ihaleye devam edilecektir. 

3- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine 

suretleri verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. 

a) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN; 

- Teklif Mektubu, 

- Teminat belgesi, 

- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği, 

- Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, Tüzel Kişilik olması halinde ise Ticaret 

Sicil Gazetesi veya İmza Sirküleri ile Noter Tasdikli yetki belgesi. 

- Vekâleten ihaleye katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekâleten katılanın 

imza beyannamesi. 

4- Geçici teminat tutarı teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmayacaktır. 

5- İstekliler teklif mektuplarını İhalenin yapılacağı gün ve saatine kadar Fabrikamız 

Haberleşme servisine vermiş olacaklardır. 

6- İhale Konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Teklifler KDV. Hariç 

Ton/TL olarak verilecek ve 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Postadaki gecikmeler ve bu ilandan önce yapılan müracaatlar ile vaktinde verilmeyen 

teklifler dikkate alınmayacaktır. 

8- İhale ile ilgili şartname ve ekleri Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir ve 118,00 TL. 

bedel karşılığı temin edilebilir. 

9- İhale Yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada İhale Komisyon Kararı 

üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün 

tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

10- Sözleşmenin imzalanmasından sonra alım işine başlanacak olup, 30 takvim günü 

içerisinde tamamlanacaktır. 

    3399/1-1 
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASININ HURDA KARŞILIĞI 
YIKIMI VE MOLOZLARININ ATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASININ HURDA 

KARŞILIĞI YIKIMI VE MOLOZLARININ ATILMASI İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir (Tahmin edilen bedelden 
başlamak üzere en yüksek teklif üzerinden arttırma). İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi,   

9 Eylül Meydanı No: 9/1, Kültürpark, 3 Nolu Hol Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Şantiye Şube 
Müdürlüğü Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (232) 293 30 26 - 0 (232) 293 12 80 
c) Elektronik Posta Adresi : ibbfenisleri@gmail.com 
2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yapı sistemi betonarme olup, toplam 21.842 m2 kapalı 

alana sahip yapı zeminde 3675 m2’ye oturmaktadır.     
A, B, C ve E bloklar zemin kat ve 7 normal kattan 
oluşmaktadır. D blok 1 bodrum kat, zemin kat ve 7 
normal kattan oluşmaktadır. Zemin kat 4, 5 m, 1. kat 4 m 
ve diğer katlar 3,5 m yüksekliğindedir. Bina 29,5 m 
yüksekliğindedir. Meclis binası 300 m2 oturuma sahiptir. 

b) Yapılacağı Yer : Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR 
c) İşe başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
d) İşin Muhammen Bedeli : 8.050.871,34 -TL. 
e) Geçici Teminat Miktarı : En az 2.012.717,84-TL. 
f) Doküman Bedeli : İhale dokümanı, 500 -TL. ihale dosya bedeli (vergi 

dairesi, vergi numarasını belirtilerek) İzmir Büyükşehir 
Belediyesi -Mimar Sinan Mahallesi, 9 Eylül Meydanı 
No: 9/1, Kültürpark, Konak / İZMİR - 1 B Nolu Holde 
bulunan vezneye yatırıldıktan sonra İzmir Büyükşehir 
Belediyesi - Mimar Sinan Mahallesi, 9 Eylül Meydanı 
No: 9/1, Kültürpark, Konak / İZMİR - 3 Nolu Hol Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Şantiye Şube 
Müdürlüğü adresinden makbuz karşılığı satın alınabilir. 
Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır 

3- İhalenin 
a) İhale Dokümanının  
     Alınabileceği Adres: : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi,     

9 Eylül Meydanı No: 9/1, Kültürpark, 3 Nolu Hol Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Şantiye Şube 
Müdürlüğü Konak / İZMİR 
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b) Başvuru Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi,   
9 Eylül Meydanı No: 9/1, Kültürpark, 3 Nolu Hol Fen 
İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Şantiye Şube 
Müdürlüğü Konak / İZMİR 

c) İhale Birinci Oturum (Dış Zarfların Açılması)  
   Adresi :  İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi,  

9 Eylül Meydanı No: 9/1, Kültürpark 2 Nolu Hol Çetin 
Emeç Toplantı Salonu Konak / İZMİR 

d) İhale Birinci Oturum (Dış Zarfların Açılması)  
    Tarihi ve Saati : 07.04.2022 Saat 14:00 
e) İhale İkinci Oturum (İç Zarfların 
   Açılması) Adresi :  İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi,    

9 Eylül Meydanı No: 9/1, Kültürpark 2 Nolu Hol Çetin 
Emeç Toplantı Salonu Konak / İZMİR 

f) İhale İkinci Oturum (İç Zarfların 
   Açılması) Tarihi ve Saati : 14.04.2022 Saat 14:00 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1.  DIŞ ZARF 
a) 2022 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı), 
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi 
d) Geçici Teminata İlişkin Belge karşılığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank İzmir 

Şubesi TR 64 0001 5001 5800 7292 2890 40 IBAN no.lu hesabına yatırıldığını gösteren Geçici 
Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları 
toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Hazine 
Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen 
belgeler, (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül 
eden satış değerleri esas alınır.) 

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 
Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 
tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi 
vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir 
belge, 

f) Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, 

g) En az 10 (on) yıllık 1 İnşaat Mühendisi şantiye şefi, en az 5 (beş) yıllık 1 inşaat 
mühendisi, en az 2 (yıl) ya da yeni mezun 1 inşaat mühendisi bulundurmayı içeren taahhütname, 

h) İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 100’ünden az 
olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu işi 
yapmış olmalıdır. 
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İhale konusu işe ilişkin; 
a. Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve 

gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını, 
b. Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin 

ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır. 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK’in standart forma uygun iş ortaklığı 
beyannamesi. 

j) İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge 
k) İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge 
l) İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair 

belge 
m) İhaleye katılacak istekli, söz konusu iş kapsamında kullanılacak her türlü iş makinası 

ve araca sahip olduğuna, kiralık olmadığına, gerekli sayıda iş makinası ve araçları söz konusu işin 
süresinde bitmesi amacıyla iş yerinde bulunduracağına dair taahhütnameyi İdareye vermekle 
mükelleftir. Verilen taahhütnamedeki araçlar, işletmeye veya ihaleye iş ortaklığı girilmesi halinde 
ortaklardan birine ait olmak zorundadır. Firma parkındaki kiralık araçlar sayılmayacaktır. Firma 
araç parkında bulunan araçlara dair belgeleri (tescil, ruhsat vb.) ihale dosyasına koyacaktır. 

4.2. İÇ ZARF 
n) İç zarfa “İdari Şartname” eki örneğine uygun olarak mali teklif mektubu koyulacaktır. 
o) Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka 
teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak (DIŞ ZARF) 
kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

p) İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihaleden bir gün önce 
06.04.2022 saat 12.00’ ye kadar Mimar Sinan Mahallesi, 9 Eylül Meydanı No: 9/1, Kültürpark, 3 
Nolu Hol Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü Konak / İZMİR 
adresine makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları kabul 
edilmez. 

r) Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 
komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihaleden bir gün önce 06.04.2022 saat 12.00’ ye 
kadar Mimar Sinan Mahallesi, 9 Eylül Meydanı No: 9/1, Kültürpark, 3 Nolu Hol Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü Konak / İZMİR adresine ulaşması şarttır. 
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla 
tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

5- İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz görülebilir. 
    3259/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3394/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3393/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3366/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 3367/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3368/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3369/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3370/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3389/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3390/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3391/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3392/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3396/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3364/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
    3294/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 
tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim 
Personeli alınacaktır. 

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 
2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir 
Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş 
değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE 
Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 
süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 
(yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil 
puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) 
farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. 
Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak 
Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. 
Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. 
Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle 
belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek 
puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir 
aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih 
olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava 
katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa 
birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir. 

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
1.1. GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak. 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 
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d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 
2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 
(beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınacaktır. 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek. 

f) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle 
en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak. 

g) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 (üç) katına veya 4 (dört) katına kadar olan 
pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş 
kabul edilecektir. 

I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak. 

II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak. 

III. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak. 
1.2. ÖZEL ŞARTLAR 
1.2.1. SİSTEM UZMANI 
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi) 
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum yada işletmelerin BT 

departmanlarında en az 3(üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş 
deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. 2.1. İstenilen 
Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde 
belgelenecektir. 

b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; Vmware, Hyper-v) 
c) Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede 

hakim olmak. 
d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification 

Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen; 

Huawei, EMC, Hitachi, HP) 
f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup, 

Veeam, Data Domain) 
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak. 
h) Temel network bilgisine sahip olmak. 
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak. 
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 
k) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak. 
l) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak. 
m) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip 

olmak. (Tercihen; Enterprise Vault) 
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
I. VCP sertifikası 
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II. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 ve üzeri 
III. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 
IV. CCNA sertifikasına sahip olmak 
V. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak. 
o) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim olmak, Servis Masası 

süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak. 
p) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak. 
q) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak. 
r) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

1.2.2. AĞ UZMANI 
(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi) 
a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi 

güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Network Güvenliği 
konusunda en az 8 (sekiz) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 8 (sekiz) yıl iş deneyimine 
sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 
2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde 
belirtildiği şekilde belgelenecektir. 

b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri 
konularında bilgi ve deneyim sahip olmak. 

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol 
sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

d) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi 
olmak. 

e) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 
f) Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak. 
g) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
I. Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
II. Cisco Certified Network Professional (CCNP) 
III. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT) 
h) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

1.2.3. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi) 
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT 

departmanlarında, en az 8(sekiz) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu 
sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 8 
(sekiz) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme 
imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını 
Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir. 
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b) .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama 
geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe 
Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir. 

c) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları 
kullanmış olmak. 

d) Angular, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, JQuery konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak. 

e) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili 
ve tecrübe sahibi olmak. 

f) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim 
konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en 
az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak. 

g) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 
SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak. 

h) MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili 
deneyim sahibi olmak. 

i) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri 
hakkında bilgi sahibi olmak. 

j) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) 
konusunda bilgi sahibi olmak. 

k) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
l) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
m) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
I. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) 
II. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) 
III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD) 
IV. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE 

sürümlerinden biri 
V. Sun Certified Java Programmer (SCJP) 
o) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

1.2.4. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 
(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi) 
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT 

departmanlarında, en az 5(beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin 
en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl 
iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen 
tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler 
maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir. 

b) .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama 
geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe 
Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir. 
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c) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları 
kullanmış olmak. 

d) Angular, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, JQuery konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak. 

e) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim 
konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en 
az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak. 

f) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 
SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak. 

g) MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili 
deneyim sahibi olmak. 

h) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri 
hakkında bilgi sahibi olmak. 

i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) 
konusunda bilgi sahibi olmak. 

j) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
k) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 
l) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek. 
VI. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) 
VII. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) 
VIII. Microsoft Certified Application Developer (MCAD) 
IX. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri 
X. Sun Certified Java Programmer (SCJP) 
m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
2.1. İSTENİLEN BELGELER 

1. 

Mesleki Çalışma 

Sürelerini Gösteren 
Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, 
(Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir 
telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge 
içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme 
komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu 
bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime 
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse 
adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır. Mesleki tecrübe 
sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 
Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş 
olması gerekmektedir.) 

(e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge veya 
kurumdan alınacak belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru 
esnasında yüklenecektir.) 
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2. 

Mesleki Tecrübe 

Şartını Gösteren 

Belgeler 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını 
gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, 
çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma 
süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda 
hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz 
konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili 
insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve 
varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin 
erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı 
belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru 
değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit 
etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel 
kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu 
teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 
Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan 
pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 
hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içermeyen 
belgeler geçersiz sayılacaktır. 
İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Kariyer 
Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında 
yüklenecektir. 
Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve 
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz 
edemeyenler mülakata alınmayacaktır. 

3. Yabancı Dil Belgesi 

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren, doğrulama kodu 
içeren belge. 
(İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - 
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında 
yüklenecektir.) 

4. Mezuniyet Belgesi 

Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan 
otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin 
denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” 
aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı 
pdf ya da jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

5. 

En Az 2 (İki) 

Programlama Dilini 

Bildiğini Gösteren 

Belgeler 

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. 
Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge 
ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) 
programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları 
fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. 
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık 
biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi 
programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte 
Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript 
ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. 
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İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Kariyer 
Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında 
yüklenecektir. 
Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve 
Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz 
edemeyenler mülakata alınmayacaktır. 

6. Sertifikalar 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri 

gösteren belgelerdir. 

İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Kariyer 

Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında 

yüklenecektir. 

Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. 

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik 

sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan 

sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve 

doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması 

adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 

geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve 

Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz 

edemeyenler mülakata alınmayacaktır. 

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ 
a) Başvurular 28/03/2022 tarihinde başlayıp 08/04/2022 tarihinde sona erecektir. 
b) Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Kariyer 

Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş 
yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle 
yapacaktır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere 
yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresi üzerinden 
başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Posta yolu veya şahsen müracaat 
şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın 
başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru 
işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın 
kendisi sorumlu olacaktır. 

c) Eksik belge içeren başvurulara sahip veya aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı 
tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü 

sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan 
her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi 
Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı 
kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır. 
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KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) 
olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 
(sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) 
farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. 
Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava 
Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. 
Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. 
Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle 
belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek 
puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir 
aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih 
olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava 
katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa 
birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir. 

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)] 
4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi enerji.gov.tr 

üzerinden ilan edilecektir. 
Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı ve Bakanlığımız internet sitesi, 

enerji.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ 
Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar ise sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü 

içinde, 9.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak yapılacaktır. Süresinde 
yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir 
değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr 
adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı 
Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

5. SINAV 
5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI 
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 

(yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar 
aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. 

5.2. SINAV KONULARI 
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel 

Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır. 
5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ 
Adaylar sözlü sınav yeri ve tarihi bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu ve enerji.gov.tr 

üzerinden erişebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik 

belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır. 
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6. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 11.488,07 TL) özel 
şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; 
Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme 
yapmaya yetkilidir. 

6.1. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI TABLOSU 

Sıra No 
Alınacak 

Kişi Sayısı 

Sınava 
Çağırılacak 
Aday Sayısı 

Pozisyon 
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti 

Katsayı Tavanı 

1 1 30 Ağ Uzmanı 4 Katına kadar (1 Kişi) 
2 2 60 Sistem Uzmanı 2 Katına kadar (2 Kişi) 

3 1 30 
Kıdemli Yazılım 

Geliştirme Uzmanı 
4 Katına kadar (1 Kişi) 

4 1 30 
Yazılım Geliştirme 

Uzmanı 
3 Katına kadar (1 Kişi) 

Toplam 5 150 

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi www.enerji.gov.tr adresinde ilân 

edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde 
sınav sonuçlarına 9.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak itiraz edebilirler. 
Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 
itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek 
sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen 
listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, 
www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri 
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı 
bildirimde bulunulacaktır. 

8. DİĞER HUSUSLAR 
Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
9.1. ADRES BİLGİLERİ 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2   06520 
Bahçelievler - Çankaya/ANKARA 
9.2. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
E-posta adresi: btsinav@enerji.gov.tr 
Tel: +90 312 546 50 50 
    3347/1-1 
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde 

belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 23 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz 
Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır. 

Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf” 
sayfasından ulaşılabilir. 

Fakülte / 
MYO 

Bölüm / 
Program 

Unvan 
Kadro 
Sayısı 

Açıklama 

Çankaya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Programı 

Prof. Dr. 1 

Doçent unvanını aldıktan sonra; 
Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar 
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği 
İngilizce lisans programlarında 8 yıldan 
daha fazla süre ile tam zamanlı öğretim 
üyesi olarak, teorik ve uygulamalı ders 
vermiş olmak, Yapay Zekâ ve Bilgi 
Sistemleri alanında uygulamaya yönelik 
güncel çalışmaları ve SCI veya SCI-E’de 
taranan dergilerde en az birinde başlıca 
veya sorumlu yazar (corresponding author) 
olmak koşuluyla bilimsel eserleri 
bulunmak, TÜBİTAK (1001 veya 1003 
Destek Programlarında) ve Avrupa Birliği 
projelerinde en az bir tanesi yürütücülük 
olmak üzere görevler almış olmak. 
Yabancı dil düzeyi için YDS veya 
eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen 
bir sınavdan en az 85 eşdeğeri puan almış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Bilgisayar, Yazılım veya Elektronik 
Mühendisliği alanında doktora derecesine 
sahip olmak, Yükseköğretim Kurumlarında 
bilgisayar programcılığı konularında lisans 
derecesinde ders vermiş olmak ve 5 yıldan 
daha fazla süre ile İngilizce programlarda 
tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış 
olmak, Sinyal işleme alanında uygulamaya 
yönelik güncel çalışmaları ve SCI veya 
SCI-E’de taranan dergilerde en az birinde 
ilk yazar veya sorumlu yazar (corresponding 
author) olmak koşuluyla bilimsel eserleri 
bulunmak, Yabancı dil düzeyi için YDS 
veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul 
edilen bir sınavdan en az 85 eşdeğeri puan 
almış olmak. 
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Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Öğr.Gör. 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerinin Bilgisayar Mühendisliği 
alanında olması, Çoklu ortam veri tabancı 
yönetim sistemleri alanında SCI-E 
kapsamında dergi makalesi yayımlamış 
olması, Eğitim dili %100 ingilizce olan 
Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans 
ve lisansüstü dersler vermiş olması. ALES 
sayısal puan kategorisinde en az 70 puan 
almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS 
veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul 
edilen bir sınavdan en az 85 eşdeğeri puan 
almış olmak. 

 
Üniversitemizin öğretim dili [(¹) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitim-

öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce 
bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7. fıkrasında belirtilen şartlardan 
birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. 

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt 
dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve yabancı dil belgelerini, ders 
dökümünü (transkript) (aslı veya onaylı), nüfus cüzdanı örneğini, erkek adaylar için askerlikle 
ilişiği olmadığına dair belgeyi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu 
derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini 
kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu 
(http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan 
Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri 
gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış 
olanlar başvuru formu ile birlikte görev yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren 
onaylı sicil özetini eklemelidir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

SINAV TAKVİMİ 

Birim 
Duyuru 
Başlama 
Tarihi 

Son Başvuru 
Tarihi 

Ön Değerlendirme 
Tarihi 

Sınav Giriş 
Tarihi 

Sonuç 
Açıklama 

Tarihi 
Mühendislik 
Fakültesi / 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

23.03.2022 06.04.2022 08.04.2022 11.04.2022 13.04.2022 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 “2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile 

“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili 
maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde 
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların; başvuru dilekçesi (başvuru 
dilekçelerinde başvurulan kadronun kod/ birimi/unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) 
adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil 
kaydı ve adli arşiv kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, 
doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web 
sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) 
adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyasını 06.04.2022 Çarşamba günü mesai 
bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Başvuru Adresi:  
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı 
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4   34764 Ümraniye/İstanbul 
 

Kod Birim Bölümü Anabilim 
Dalı Unvanı Adet Açıklama 

1 Eğitim 
Fakültesi 

Temel Eğitim 
Bölümü 

Sınıf 
Eğitimi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 Sınıf Öğretmenliği alanında 
doktora yapmış olmak. 

2 Eğitim 
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel 

Eğitim 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 
Özel Eğitim alanında veya 
Özel Eğitim konusunda 
doktora yapmış olmak. 

3 Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi 

Bölümü 

Matematik 
Eğitimi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 

Matematik Eğitimi, 
Matematik Öğretmenliği 
veya İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği alanlarından 
birinde doktora yapmış 
olmak. 

 3338/1/1-1 
—— • —— 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili 
maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.  

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen 
belgeler ile birlikte 06.04.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla 
aşağıda belirtilen adrese başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde 
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve 
sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı 

açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. ) 
2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.  
3- 1 adet Fotoğraf. 
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4- Nüfus cüzdan fotokopisi. 
5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret 

olarak). 
6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren 

onaylı belge.  
7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda 

ALES Sonuç Belgesi. 
8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi. 
9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge. 
10. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge  
11. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

Başvuru Adresi:  
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı 
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4   34764 Ümraniye/ İstanbul 

Kod 
Kadro 
Unvanı 

Adet Birimi 
YDS veya 
Eşdeğeri 
(en az) 

ALES 
PUANI 
(en az) 

Özel Şartlar 

1 
Araş. 
Gör 

1 

Eğitim Fakültesi  
Temel Eğitim Bölümü  
Sınıf Eğitimi Anabilim 
Dalı 

70 70 

Sınıf Eğitimi/Öğretmenliği 
Lisans programından mezun 
olmak ve bu alanda tezli 
yüksek lisans yapıyor, yapmış 
veya doktora yapıyor olmak. 

2 
Araş. 
Gör. 

1 

Eğitim Fakültesi  
Özel Eğitim Bölümü  
Özel Eğitim Anabilim 
Dalı 

70 70 

Herhangi bir Özel eğitim 
Lisans programından mezun 
olmak ve bu alanda tezli 
yüksek lisans yapıyor, yapmış 
veya doktora yapıyor olmak. 

3 
Araş. 
Gör. 

1 

Eğitim Fakültesi  
Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi Bölümü  
Matematik Eğitimi 
Anabilim Dalı 

70 70 

Matematik Eğitimi, Matematik 
Öğretmenliği veya İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği 
Lisans programından mezun 
olmak ve bu alanda tezli 
yüksek lisans yapıyor, yapmış 
veya doktora yapıyor olmak. 

Sınav Takvimi 
 Duyuru Başlama Tarihi 23.03.2022 
 Son Başvuru Tarihi 06.04.2022 
 Ön Değerlendirme Tarihi 08.04.2022 
 Sınav Giriş Tarihi  12.04.2022 
 Sonuç Açıklama Tarihi 15.04.2022 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa

Beyannamesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5340)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf

Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5341)

–– 22-23 Ağustos 2020 Tarihlerinde Giresun İlinde Meydana Gelen Sel, Su Baskını ve Heyelan Afetleri
Nedeniyle Zarar Gören Hak Sahipleri İçin İhtiyaç Duyulan Konutların Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 5342)

–– Ankara İli, Bala İlçesi, Göztepe Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Bazı
Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, İmar Mevzuatına Aykırı, Ruhsatsız, İskansız ve Afet Riski
Taşıyan Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun,
Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar  (Karar Sayısı: 5343)

–– 154 kV Hamsi RES-Boyabat TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5344)

–– Çanakkale İli, Biga İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5345)

–– Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) ile Birleşik Arap Emirlikleri Mali İstihbarat Birimi (UAE-FIU) Arasında Karapara
Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde
İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5346)

–– Ismatullah Khalozai Adlı Kişinin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5347)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf
Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5348)

–– 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 5349)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/6)
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki

Parasal Limitlerin Güncellenmesine Dair Tebliğ (No: 2022/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/17, K: 2021/103 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/91, K: 2021/106 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
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